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المتلأق

علىالمتعاظمة،السياسيةالإسلاميةالصحوةمنأهمهوما

الفكرفيالمفاهيميةالصحوةتلك،الإسلاميةالجغرافياامتداد

الاسلايى.

النمومدىلمعرفةوتقنياتأدواتإلىنحتاجلاكناواذا

ف!ننا،بهاالعالموانشغالظهورهالدة،الاسلاميةللصحوةالمتصاعد

تق!ياتالىبحاجةالاسلاميالفكرفيالمفاهيميةالصكوةاكتشاففي

والمفكر.والمثقفالباحثأدواتهيمعرفية

التي،المفاهيميةالصحوةبهذهجديدةتاريخيةدورةفيوالاسلام

هيالمفاهيميةالصحوةوهذه.الحضاريةوالتطلعاتالآمالعليهانضع

تجديدنحوالامصلاميةالحياةتجديدفيالحضاريالاسلاميالبعث

..الاسلاميةالحضارة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التأصيل88:ركيزتانالمفاهيميةالصحوةركائزوأهم

.8التجديد8و

البعثهووالتأصيل.تأصيلبلاتجديدولاتجديدبلا!أعيلفلا

للفكرمفاهييبعثهووالتجديد،الداخلمنالإسلاميللفكرالمفاهيمي

.الخارجفيالإسلايى

الفكرفيودائمةطويلةمتابعاتحصيلةهوالكتابوهذا

في،وتطوراتهتفاعلاتهفي،ومدارسهاتجاهاتهفيالإسلامي

..وجزئياتهكلياتهفي،ومتغيراتهثوابتهفي،وقواعدهأصوله

فتراتفيالإسلاميالفكرلمادةتدريسحصيلةهوكما

متعاقبة.

الإسلايى،الفكرفيحيةمساهمةيكونأنالكتابهذامنوأتطلع

..المعاصرالحضاريالاسلاميالمشروعوفي

:فصولثلاثةفيالكتابومنهجية

وصياغةلبلورة.الإسلاميالفكرفيالتجديدمنهج:إلأولالفصل

والتجديد.التأصيلفيالإسلاميةالمنهجية

ركيزتاوهما.الإسلاميالفكرفيوإلوحيالعقل:الثانيالفصل

والتجديد.التاصيل

العلومأسلمةفي)سلاميةعلميةمنهجيةنحو:الثالثالفصل

التأصيلعمليةعليهتتركزأنينبغيالذيالحقلوهو.الاجتماعية

05والتجديد
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بنصيحتهمالعمليتكاملالذيالنقادلرأيأستمعأنفيانشراحوكلي

يهم.أور

الله.واحتسبوفقتقدكونأنأرجو

.والمستعانالموفقوالله

المبلادأحمدالنهمحبدزكي

السعودبةالعرببةالمملكة

م99938نموز8بولبو20

هـ1414صفر1
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!!!!!ا

اإللدلممليالنط!قيالتبيلأيل!نم
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!ةأ!أ!!!

شاملة.تجديديةنهضةالأسلام

والتجديد.الفكر

الاسلامي.الفكرفيالنجدبد

.الإصلاملأالفكرنجدبد

.والمفهومالمعنىالتجديد

والخدبد.صباءاي

والنجدبد.النجدد

والنجدبد.المعاصرة

والنجدبد.لأجنهادا

المدفي.والاعلأخالدبنىالاصلأخببنالنجدبد

.والفروعالأصولببنالنجدبد

الاملاكل.الفكرفيالنجدبدافجاهات

الاووكل.الفكرفىالتجديدمناهج

الثبي.الاملاكلالفكر!نرالتجلبد

الاسلاكل.الفكرفيانجديدضوابط

الإملاكل.الفكرنجدبد!زنظرننا
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ا!سالا"ن!غهتبيلأيهتئلالهله

والتجديد،،الإبداععلى،متناهيةلابقدرةمزؤدالانسان

والعالم.والمجتمعالحياةلأبعادالشامل،والاصلاح،والنطوير

،والاصلاحللتجديدالتطلعنحو،عميقبعثالإنسانداخلوفي

.الانسانإلىاللهمنالكبرىالالهيةالنعمة،العقلهوالتطلعهذاومنغ

والتطوير،التجديدعنوالتوقفبالعجزالانسانيشعريوميأتيولن

والتاريخ.الانسانوفلسفةالحياةصئةهذه

نأ،الجديدةالتاريخيةالأبحاثأظهرت)فقديعتقدكانماوبعكس

الاعتقادحسبالعقلضعيفجلفآيكنلمالقدمفيالموغلالمخلوقذلك

البالغةبيثتهظروفمعمدثةبقدرةتيهفذكيآانانآاللهخلقهبل،الشاثع

.الجليديالعصرفيالفسوة

صنعالقديمالافسانأن-أيضآ-الأثريةا!حفرياتدراسةومن

موادواستعملوالفنمىللصبدمبتكرةأسالببواستنبطالمعفدةالأدوات

رائعة.فنيةأعمالآوأباعالزينة
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بدأالبشريالجنسأنعلىتقريبآالبشريةالسلالاتعلماءكلويتفق

اسمعليهأطلقواالذيالكائنبظهورمشةالمليونونصفمليونيننحومنذ

الأدواتاستخدممنأولوهو-5"ه*6*لا)فاذ3-،البارعالإنسان"

.(؟"(الحجرية

وأ،والإبداعالتجديدفلسفةهيالتاريخفيالانسانوفلسفة

ليزدادالكونفياللهسننباكتشاف،،التسخير8الكريمالقرآنباصطلاح

له.وخضوعآدثهعبوديةالانسان

الميادينكافةفيالعصرهذاانسانحققهالذيالهائلالتطوروما

..معهاوتكامل،القدمفيالانسان!تشافاتامتدادالأ،والحقول

حياةتجديدعلىالأثرأعمقلهاكانالتيالتاريخيةالتحولاتوأعظم

،الانسانالىالثهوحي،السماويةالرسالاتنزولهوواصلاحهاالإنسان

.وحياةداصلاحآوتعليمآوتذكيرآتزكية

علبهميتلومنهمرسولآالأميينفيبعثالذيهو،:تعالىقالفقد

ضلالىلفيقبلمنكانواوانوالحكمةالكتابويعلمهموبزكيهمآياته

.(2)(مببن

لمادعاكماذاوللرم!ولللهاستجيبواآمنواني!لاايهايا،:تعالىوفال

.(3"((بحببكم

ويضرح،والرسالةالدبنفلسفةدلائلكلنخنزل(بحيبكم،وكلمة

الأولربيع24،م1991الأولنير!ثت-كوبر608،2العدد(لندناالمجلة(1)

هـ.؟412

.2آبة،الجمعةمورة،الكربمالفرآن(2)

.24آية،الأنفالصورة،الكريمالقرآن(3)
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نا)"القرآنظلالفي8!م1966-96019(قطبسيد)اذلك

بكلالحباةالىدعوة-انهابحببهمماالىبدعوهمانما!تاللهرممول

..الحياةمعانيوبكل،الحياةيمور

أوهاممنوتطلفها،والعفول1لفلوبتحيعفيدةالىيدعوهمانه

المذلالخضوعومن،والأسطورةالوهمضغطومن،والخرافةالجهل

للعبدوالمذلةاللهلغيرالعبوديةومن،القاهرةوالحتمياتالظاهرةللاسباب

..سواءللشهواتأو

وتكريمه،الإنسانتحررتعلن،اللهعندمنشريعةإلىويدعرهم

مواجه!ها،فيمتساوينصفآكلهمالبشرووقوف،وحدهاللهعنبصدورها

فومولا،جنسفيجنسولا،أمةفيطبقةولا؟شعبفيفرديتحكملا

صاحبهاشريعةظلفيمتساوينأحرارآكلهمينطلقرنولكنهم..تومفي

.العبادربالله

،للتصورومنهج،للفكرومنهج،للحياةمنهجالىويدعوهم

وضعهاالتيالضوابطفيالمنمثلة،الفطرةضوابطالأقيدكلمنيطلقهم

منالانيةالطاقةتصونالتيالضوابطهذه،خلقبماالعليم،الإنسانخالق

الإيجابيطا!ثلاعنتكفهاولاتحطعهاولاالطاقةهذهتكبتولا،التبدد

.البناء

والثفة،ومنهجهمبعقيدنهموالاستعلاءوالعزةالفوةإلىيدعوهم

بجملته،الانسانلتحريركلهاالأرضفيوالانطلاق،وبربهمبدينهم

العليا)نسانيتهوتحقيق،وحد.افىعبوديةالىالعبادعبوديةمنلاخراجه

سببلفيالجهادالىوبدعوهماالطغاةمنهفاسنلبها،اللهلهوهبهاالتي

مجملذلك...الناسحياةوفيالأرضفيسبحانهاللهألوهيةلتقر-!،الله

15
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.الحياةمعانيبكلالحباةالىدعوةوهو!طت!الرسولاليهيدعوهمما

منهج.مستسرةعقيدةمجردلا،كاملةحياةمنهجالدينهذاان

كلفيالحياةإلىدعوةهوثمومن.وتترفىظلهفيالحياةتنموواقعي

ودلالاتها.مجالاتهاكلوفي.وأشكالهاصورها

أيهايا،:موحيةقليلةكلماتفيكلههذايجملالقرآنيوالتعبير

.بحيبكم"()؟"دمادعاكماذاودلرسولللهاسنجببواآمنواالدين

في"الطباطبائيحسينمحمد"السيدالعلأمةالرأيهذامعويتفق

حاولتالتيالآراءيناث!حبن(القرآنتفسيرفيالميزان)المعروتتفسيره

إلىبالنظركالجهاد،معينبعدفي(بحييكملمادعاكماذا،الآيةتقييد

بعدفيأو.ربهمعندأحياءالشهداءأنباعتبارالشهادةأو.النزولمورد

..أشبهوماوالجنةالعلمأو.موتهوالكفرالقلبحياةهوالذيالايمان

بماالآيةلتقييدوجهلاأنيظهرهناومن)الطباطبائيالعلامةيقول

انطباقمنهاواحدكليقليالمذكورةالوجوهوهذه.المفسرينكثربهقيدها

منلهاعمالصرفهاموجبلامطلقةعرفتكماالآيةأنغير،عليهالآية

.(2)(الوسيعالمعنى

اجتماعيظرفأيوفي،السماويةالرسالاتتاريخيتاملوالذي

)ذا،الآيةأوالكلمةهذهدلائلبعمقيدركالرسالاتهذهتنزلكانت

.(بحببكملمادعاكم

الخامسةالطبعة،العرءىالترا:احياءدار:ببروت،بطق،ديس.الفرآنظلالفي(1)

.833ص،7-ن!م6791هـ/1386-

مزسسة:بيروت،الطباطباليحسينسحمدالسيد.القرانقفسيرفيالميزان(2)

.45ص،م2،1971ط،9ج،الأمح!مي
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السماوية،الدياناتخاتمةباع!بارهاخاصبشكلالاسلاميةوالرسالة

يسجلولنولم.والتاريخالإنسانحياةفيتجديديةحركةأعظمكانتفقد

والحاضرالماضيفيتأثيرلهكانومنعطفآتحولآوالحديثالقديمالتاريخ

ثماملةجذريةحضاريةثورةكانالذيالاسلامظهوركحدث،والمستقبل

ظهوروفتالإنسانبةوحالة..الانسانيةوحركةالتاريخمجرىغيرت

3!هفأه!م!-كمة!ط!ك!ذكة!كتابهفي-3!ة!!ه-الأستاذ)يصفهاكماالإسلام

المتمدنالعالمكانوالسادسالخامسالقرنينفي:بقوله53ةح7ة،ة!ت*4!هة-

)قامةعلىتعينكانتالتيالعقائدلأن،الفوضىمنهارجرفشفاعلي

ذايبدووكان،مقامهايقومممابهيعتدماثئميكولم،انهارتقدالحضارة

علىمشرفةسنةآلافأربعةجهودبناؤهاتكلفالتيالكبرىالمدنيةأنذاك

منعليهكانتماالىثانيةترجعأنتوشكالبشريةوأن،والانحلالالتفكك

التيالنظمأما،فيمولافانونلا،وتتشاجرتتحاربالقبائل)ذ،الهمجية

الاتحادمنبدلآوالانهيارالفرقةعلىتعملفكانتالمسيحيةخلفتها

كله،العالمالىظلهاامتذمتفرعةضخمةكشجرةالمدنيةوكانت،والنظام

.اللبابحتىالعطباليهاتسربوفدتترنحواقفة

لهذادواءخيركانالذيالرجلولدالشاملالفسههذامظاهروبين

.(1،(الداء

بعدالحضارةأن،يكتشفالبشريةالحضاراتلتاريخيؤرخومن

التطورفيمرحلةدخلتالميلاديالسابعالقرنفيالاسلامظهور

والرشد،النضجمرحلةوصلتالبشريةأنالبعضوصفها،والارتقاء

.داضطرابتناقضفيكانتأنبعد،وتوازنبتكاملالقبمفيهاتسامت

المصر!ة،النهضةمكلبة:القاهرة،ث!لبي.د.أحمد--الاسلامالأديانمقارنة(1،

.48ص،م1985،الثامنةالطبعة،3ج
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والعقل،والآخرةالدفيابينالإصلامفيمفيوالتكاملالتوازنوهذا

والفردبىالسياسةوالدين،والروحوالمادة،والغيبوالشهادة،والروح

وربانيتهوث!مولي!هوثباتهالإسلامخلودعلىشاهدآكان،والمجتمع

قعيته.ووا

طولعلىالإنسانابتكرهاالتيالوضعيةالفلسفاتكلتسنطعلم

وتكاملبتوازنالقيملهذهحلأتقدمأن،المختلفةباتجاهاتهاتاريخه

الإسلامي.كالمنهجوواقعية

أما،والمنهجالبعدآحاديةكانتالفلسفاتكلأننجدولهذا

..ماديةأو،عقليةأو،مثالية

منعميقوتخلفشاملانحطاطمنالمسلمينأصابماومع

استعماريةسيطرةالىانتهتومغوليةصليبيةحروبالخارجومن.الداخل

وفرضت،وحضارتهوبزاثهبالاسلاميتصلماكلتدميرعلىعملتأوربية

م!اسةاعتقدحنى،ذلكمنوكثرالأوربيفيوم!لاوماديةفكريةقوةبكل

ولا،حضاريةكرسالةمالاولبنهايةالمستشرقينوبعضومفكروهالغرب

..المسلمينحياةفيلهعودة

ومضى،م1918عامدمشقدخل"اللنبي،البريطانيالجنرالوأن

ياالصليبيةالحروبانتهتاليوم:وقال8الأيوبيالدينصلاح"قبرالى

الدين.صلاح

القرنمنالسبعياتعقدنهايةفيالإسلاميةالصحوةظهرتانوما

،الثمانيناتعقدفيكبيرةبمعدلاتالبيانيرمممهاوتصاعد،نير!ثعلا

الاسلاميالعالمجغرافياكلشملتحتىوعموديآأفقيآتقدمهاوواصلت

اتصفتماومع،ال!ئرقفي(جاكرتا)الىالغربفي(طنجة)منالممتد

18
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الحيويةمنهائلةوطاقة،كبيرمعنويزخممنالإسلاميةالصحوةهذهبه

..كافةالاجتماعيةالشرائحمستوىعلىوالديناميكية

نأهؤلاءاعتقدحتى،وعقولهخبرائهوكلالغربفاجأالذيالتطور

..والتجديدوالإحياءالبعثعلىهائلةطاقةلهمازالتالإسلام

تصدرالتيالمسيحية8الحقيقة8مجلةنشرتهما)ذلكعلىأدلولا

منملايينخمسةمنممثروتطبع،بأمريكاالمسيحيةالجماعاتأشهرعن

عددفي.مقاقيالمجلةهذهنشرتفقد،العالمأنحاءكافةعلىتوزع،النسخ

فيفغالةقوةأصبحالإسلامإن:فيهجاءم1983سنةأصلرتهخاص

كلبينمنمسلمفردهناكأصبححتىسريعآانتشارآينتشروهو،العالم

علىيربوالمسلمينعددجعلوهذا،العالمسكانعمنأشخاخمسة

...العالمأقطارمنقطرآوسبعينخمسةفينسمةمليون080

لاالذيوزنهالهاواجتماعيةوثقافيةسياسيةقوة-الإسلام-غداوقد

حاضرآالعالموأمورمقاديرتسييرفيعنهاالنظرغضيمكن
.(؟"(ومستقبلآ

الغربيةالإعلاموسائلأندرجةالىالشهرةمنباتالرأيوهذا

الكتبذلكمنوكئر.القبيلهذامنبكلاملآخروقتمنتطلعنا

بالظاهرةيعرفلماوالتحليلوالنقدبالدراسةتتوالىالتيوالدراسات

كثرتها.معوالندواتالمؤتمراتالىبالاضافة.الجديدةالإسلامية

وسبيللبق!سملاطريقوهوشاملةجذريةتجديديةنهضةفالإسلام

...الإنسانيةعللحضإرةالخلا

الكتابأوتراالذيناختلفوماالاسلاماللهعندالدينان،تعالىقال

.18صنفهالمصلر(1،
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سريعالهن!فاللهبآياتبكفرومنبينهمبغيآالعلمجاءهممابعدمنالآ

أونواللذينوفلاتبعنومندثهوجهيأسلمتفقلحاجوكن!فءالحساب

البلاغعلبكف!نمانولواواناهتدوافقدأصلموان!ف"سلمتموالأمبينالكتاب

.(1"(بالعبادبصبروالثه

.02-91آبة،عمرانآلسورة.الكربمالفرآن(1)
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النك!(التبيلأ

منعليهعلقممانفسهفيهايجددداخليةدورة.،دورتانلهالفكر

خارجيةودورة.وديناميكيتحيويتهليستعيد،وظنونوثوائبرواسب

.وتطويرآوتزكيةاصلاحآالواتعفيهايجدد

خارجآ.الوافعيجددلا،الداخلمننفسهيجددلاالذيوالفكر

الواقع.علىبالتنزيلالأتنكثفولاديناميكيتهلهفالفكر

التجديد.علىالقدرةفيبينهما.والفارقحيوفكرميتفكروهناك

جوانبهفي،ومكانهزمانهظرففيومجددآحيآكاناليونانيفالفكر

وبعد،اللامعقولالسوفسطائيالفكريواجهكانحين،بالذاتالمنطقية

المسلمين،بفكرالأالحياةلهعادتوما،الفكرهذاماتالزمنمندهر

..شرايينهفيالفكرهذاروحجرتحين

ذاتيآالتجديدعنتوقفأوافتقدمامتىيموتأنيمكنفالفكر

جوانبفياليونانيالفكرفيالحياةبعثالرومانيوالفكر.وموضوعيآ

فيالموضوعيبالواقعالفكرهذاوتفاعلارتبطحين،عخالكلالقانرن
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يعطيلاتجريديآنظريآفكرآكانأنبعدورثتهالتيالرومانيةالحضارةعصر

والتجريب.للعملأهمية

لاالذيوالفكر.الواقعمنيتجددالآخرهوالواقعيجددكمافالفكر

هيالأعماللأن.بالفناءعليهمحكومأوميتفكرهوالواقععلىيتنزل

،-طه-(نبيبنمالك)الاسلاميالمفكريقولكماالأفكارروح

.!م95091-9731

لاالتيالكونيةالسننبجاريلالأنهويموتالواقععلىيتنزلوفكر

..والطبيعةوالاجتماعالفطرةفيتغييرولالهاتبديل

المللكتبتحدثتكماانقرضتوالمذاهبالفلسفاتمنوكم

الإلهيةالسننمعوتتكاملتتوافقلمأنهافيالجوهريالسببلهذاوالنحل

.الحياةفيالحقوهي

هذهوفي،بخصوصيتهالمرحلةتجديديةطاقةيختزلمنالفكرومن

وبالترتبنفسهيجددفلا،وتجديد)بداعمنعندهماالفكريستنفدالمرحلة

..الواقعيجددلا

الأوركيكالفكر،آخرلمجتمعلاعمت!جملالتجديدعلىقدرةلهوفكر

المجتمعاتدانهاضتجديدعنوثل،أوربافيالحياةوجددنهضالذي

الألمانيالاقتصاديالمفكرتجربةذلكعلىوشاتة.الإم!لامية

،الازدهارالىالأنقاضمنالألمانيالاقتصادأخرجالذي(شاخت)

..أندونيسيافيذلكتحقيقعنوفثل

الأور!المجتمعخصوصياتاكتسبالأوربيالفكرأنيفسروهذا

الذاتية.ومكوناته
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المجتمعكلطببعةمنافضآكانوالمكوناتالخصوصباتوبهذه

محامةروحلها-أمةوأية-فالأفة..التاريخيةومكوناتهاوهويتهاالإسلامية

فىالروحوهذ..العقليومزاجهاالنفسيوتركيبهاالجوهريةماهيتهاتشكل

الأمم"تطورسر8كتابهفي(لوبون)غوصتاف.دعنهاالحديثفصلالأمم

روحمجموعهامنتتكونالتيوالعقليةالأدبيةالصفات)أنرأيهومن

تسيرالتيحركتهابىعلةاجدادهاوميراثماضيهاخلاصةهي،الأقة

الأمةأفرادفيكبيزآاختلافآمخ!لفاتالصفاتتلكأنيظهروقد.عليها

صفاتفيمشركونالأمةتلكأفراداغلبأنيؤيدالاستقراءانالأالواحدة

افرادنوععننوعهمبهايمتازالتيالجسميةصفاتهمثباتوثابتةعامةنفسية

.(1"(أخرىأمة

ف!ننا،عامةروحآأمةلكلأنفي(لوبوناالدكتورمعنتفقكنالاذا

لاالتيالجسمانيةالصفاتئباتثابتةالروحهذهصفاتأنفيمعهنختلف

ويتجانىيتكيفيكنلمالأوربيالفكرأنواثهد.والتبدلالتغييرتفبل

الإسلامية.الأمةروت!مع

العقيديوالمكون،لهاالحضاريالباعثالإسلاميالدينكانالتي

الأوربيالفكربينما.والاجتماعيالفرديالسلوكفيومنهجها،لهويتها

والسياسةالاجتماععنالدينعزلعلىوالصناعيةالعلميةانطلاقتهأسس

تتطابقلامعروفةتاريخيةلظروف،الحضاريةالجرانبكلعنلابعاده

..الإسلاميللعالمالتاريخيوالسياقكليآولاجزئيآ

التغريبيالنهجذويالم!قفينمنقطاعبعدبهيعترفلمالذيوهذا

باثا،زغولفتحيأحمدالعربيةالىنقله،لوبونغومتات.د.الأممتطورمر(1)

الطبعة،النفاصدار:لهيررت،حسبنوعدنانالسحمرانيد.أمعدنصهضبط

.91ص،م9871،الأود
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المنهجانلافتةتحتالأوربيةبالأمةالاسلاميةالأمةوضعتاسواالذين

الإنساني.التطورفلسفةمنشرعيتهاتستمدكونيةعالميةحالةالأوربي

الفكرمنلايك!سبهالموتجديدحياةمنالأوربيالفكرفيوما

الفكرروحمناكتسبهالانماالمسيحيولاالرومانيولااليوناني

-91873(اقبالمحمد)الدكتوريقولذلكوعن.الإسلامي

عنالنهضةوحيفيهتلقىزمنالأوربيالفكر0علىأتىوقد):!م1!ل38

(؟"(الإسلاميالعالم

ادراكفيمانوعآبطيئةأورباكانتلقدايضيفآخرمكانوفي

الحقيقةبهذهالاعترافجاءوأخيرآ،العلميلمنهجهاالإسلاميالأصل

8*فطةول(03الإنسانيةبناء"كتابهفيأ!ق،،دا*933"بريفولت"لسانعلى-

والعلمالعربيةاللغةدرس8بيكونروجر"-إن:قالحيثة!دة!مدالاأ4ألأ

فيالعربمعلميهخلفاءعلى8اكسفوردآمدرسةفيالعربيةوالعلومالعربي

ينسبأنفيالحقبعدهجاءالذيلسميهولابيكونلروجروليسى.الأندلس

رسولآالأبيكونروجريكنفلم.التجريبيالمنهجابتكارفيالفضلإليهما

قطيمللموهو،المسيحيةأورباالىالإسلاميينوالمنهجالعلمرسلمن

الوحيدالطريقهوالعربوعلومالعربيةللغةمعاصريهتعلمبأنالتصريحمن

التجريبي،المنهجواضعيحولدارتالتيوالمناقشات.الحقةللمعرفة

منهجكانوقد.الأوربيةالحضارةلأصولالهائلالتحريفمنطرفهي

،الناسوانكب،واسعآانتشارآانتشرقدبيكونعصرفيالتجريبيالعرب

أوربا.ربوعفيتحصيلهعلى،لهففي

العالمعلىالعربيةالحضارةبهجاءتماأهمالعلمكانلقد

،محمودعباسترجمة،)قبالمحمد.د.الاسلامفيالدينيالنكيرتجديد(1)

.13ص،م1968الثانيةالطبعة،والنثروالترجمةالتأليفلجنةمطبعة:القاهرة
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ثقافةولدتهاالتيالعبقريةإن.النضجبطيئةكانتثمارهولكن،الحديث

علىطويلوقتمضيبعدالآعنفوانهافيتنهضلماسبانيافيالعرب

الذيهووحدهالعلميكنولم.الظلامسحبوراءالحضارةتلكاختفاء

الحضارةمؤثراتمنكثيرةأخرىمؤثراتإنبل،الحياةأورباالىأعاد

الأوربية.الحياةإلىأشعتهاباكورةبعثتالاسلامية

كشوفمناليناقذموهفيماليسالعربلعلمعلمنابهيدينماان

منبكثرالعربيةالثقافةالىالعلمهذايدينبل،مبتكرةلنظرياتمدهشة

للعلميكنلمرأيناكما،القديمفالعالم.نفسهبوجودلهايدينانه،هذا

أجنبيةعلوماكانتورياضياتهماليونانعندالنجوموعلم.وجودفيه

منيومفيتتأقلمولمسواهمعنوأخذوهابلادهمخارجمناستجلبوها

المذاهباليوناننظموقد.اليونانيةبالثقافةكليآامتزاجآفتمتزجالأيام

دأبفيالبحثأساليبولكن،النظرياتووضعواالأحكاموعمموا

للعلم،التفميليةوالمناهج،وتركيزهاالإيجابيةالمعلوماتوجمع،وأناة

تمامآغريبآكانذلككلالتجريييوالبحث،المستمرةالدقيقةوالملاحظة

الأ-القديمالعالمفينشأتهالعلميالبحثيقاربولم،اليونانيالمزاجعن

أوربافيظهرفقد،العلميدعوهماأما.الهفينيعهدهافيالابح!كندريةفي

لطرقمستجدثةالاستقصاءمنولطرق،جديدةالبحثمنلروحنتيجة

بعرفهالمصورةإلىالرياضياتولتطور،والمفايي!والملاحظة،التجربة

.اليونان

العالمالىالعربأدخلهاالعلميةالمناهجوتلكالروحوهذه

.(1"(الأوربي

.149ص،نفسهالمصلر(1)
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الأوالانحطاطالتخلفظروففيونحنبشيءيفيدنالاالكلاموهذا

.الحضاريوالانطلاقللنهضةعقولناو)حياءنفوسنافيالثقةيستعيدأن

الضمير.وعتابالنقصعنبالتعويضث!عورآيكونأنفيالفائدةفمالالآ

والتجديد.والاحياءالبعثعلىخلأقةتدرةلهالاسلاميوالفكر

السكينةتبعثكانتالحكيماللكرآياتأنكيفيحدثناالاسلاميوالتاريخ

فقلهماالرواياتهذهوفن.بهايؤمنلممنعلىحتىوالخث!وعوالانجصات

عن،زيادةبنيزيدحدثني،:قالاسحاقابنعنميرتهفي(هثامابن)

،سيدآوكان،ربيعةبنعتبةأنخدثت:قال،القرظيكعببنمحمد

المسجدفيجالساثه!ورسول،قريشناديفيجالىوهويومآقال

لعذأمورآعليهوأعرضفثلمهمحمدالىأقومألا،قريث!معشربا:وحد.

ورأوا،حمزةأسلمحينوذلك؟عناويكف،ث!اءأيهافنعطيهبعضهايقبل

قم،الوليدأبايابلى:فقالوا،ويكثرونيزيدونالهه!رسولأصحاب

يابن:فقال،اثه!رصمولالىجلسحتىعتبةاليهفقام،فكلمهاليه

فيوالمكان،العشيبرةفي(\"الشطةمنعلمتقدحيثمناإنك،أخي

بهوسفهتجماعتهمبفرفتعظيمبأمرقومكأتيتقددانك،النسب

فاسمع،آبائهممنمضىمنبهوكفرتودينهمآلهتهمبهوعبتأحلامهم

لهفقال:قال.بعضهامنهاتقبللعفكفيهاتنظرأمورآعليكأعرضمني

انماكنتان،أخييابن:قال،عم!مأ،الوليدأباياقلأثه!لو!مر

كثرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالآالأمرهذامنبهجئتبماتريد

دونك،أمرآنقطعلاحتى،ا!بعع!ؤدفاكضرفآبهتريدكنتوان،مالآ

ترا.ردبآ"2(يأنبكالذيهلىاكاندان،عليناملكناكملكآبهنريدكنتن!ل

.،لرت:ط!لا(؟)

البن.منللناسدطهرما:!رد(21
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نبرئكحتىأموالنافيهوبذلنا،الطبلكطلبا،نفسكعنرذهتستطيعلا

له.قالكماأومنهيداويحتىالرجلعلىالتابعغلبربماف!نه،منه

فرغتأفد:قال،منهيستمع!صاللهورسول،عتبةفرغإذاحتى

بسمأفقال،أفعل:قال،منيفاسمع:قال،نعم:قال؟الوليدأبايا

آبانهفصلتكعاب+الرحبمالرحمنمنننزبل+حمءالرحبمالرحمنالله

بسمعونهلافهمكثرهمفأعرض*وندبرآبشيرآ"بعلمونلقومعرببأقرآنآ

يقررهافيهاافهصطنوورسولمضثم(اليهندمحونامماكنةفيقلوبناوقإلوا

معتمدآظهرهخلفيديهوألفى،لهاأنصتعتبةمنهسمعهافلما.عليه

ثمفسجد،منهاالسجدة،لىالله!رسولانتهىثم،منهيسمععليها

.وذاكفأنت،سمعتماالوليدأباياسمعت:قال

جاءكملقدباللهنحلف:لبعضبعضهمفقال،أصحابهالىعتبةفقام

أباياوراءكما:قالواإليهمجلسفلما.بهذهبالذيالوجهبغيرالوليدأبو

ماوالثه،قطمثلهسمعتماواللهقولآسمعتقدأنيورائي:قال3الوليد

أطيعوئي،قريشمعشريا،بالكهانةولا،بالسحرولا،بالشعرهو

فوالله،فاعتزلوهفيههوما.وبينالرجلهذابينوخلوا،بيواجعلوها

كفيتمرهفقدالعربتصبهن!ف،عظيمنبأمنهسمعتالذيلقولهليكونن

دع!مأوكنتم،عزكموعزه،ملككمفملكهالعربعلىيظهروان،بغيركم

فيه،ي!أرهذا:قال،بلسانهالوليدأباياواللهسحرك:قالوا،بهالناس

.(")(لكمبدامافاصنعوا

مناسباثفيالتاريخكتبلناتنقلهاالقبيلهذامنكثيرةومواقف

عنالهسلمينعامةترويهشريفحديثفيجاءوقد..مختلفة

سعد،الرروفعدطهوضبطهاعليهاوعئقلهاقذم.هثاملابنانبوال!يرة(1)

.261عى،\ج،الجيلدار:بيروت
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لهوتلين،قلوبكمتعرفهعنيالحديثجاءكماذا،:قالأنه!لو!مرلا

لاذا،بهم!وأفأنا،قريبمنكمأنهوترون،مكرا!ثبأو،أشعاركم

أنهوترون،وأبشاركمأشعاركموتندمنه،قلوبكمت!نكرهبحديثسمعتم

.(؟"(منهأبعدكمفانامنكر

منوحيلأنه)نماوالتأثيرالاحياءفيللاسلامالخلأقةالقدرةوهذ.

الدكرفزلنافحناناء:قالحيثبحفظهتكفلالذيوهووتعالىشحافهاثه

لاناءالآيةهذهتفسبرفي(الطبرمي)الشيخوقال(2"(لحافظونلهلانا

وابنقتالحةعن..والتغييروالتحريفوالنفصانالزيادةعن(لحافظونله

:معنا.وقيل،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاومثله،عباس

بعدعصرآوتحفظهالأمةفتنقلهعليههوماعلىالدهرآخرالىبحفظهتكفل

دعوةلزقهمنكلمنالجماعةعلىبهالحجةلقيام،القيامةيومالىعصر

يمكنهمولانيكر!ثملاكيدمنيحفظهوقيل،الحسنعن..النبي!

."3"(الجبائيعن..ينسىولايندرصولا)بطاله

السيد)العلأمةيقول،الكريمالقرآنفيوالظويرالتجديدآفاقوعن

حسبالتطويرضرورةانالموضوعلهذابخثهفي(المدرسيتقيمحمد

حقائق:عدةخلالمن)تتكشفالقرآنيالمنطق

والبصيرةوالفقهوالذكرالعقل،الفرآنيجعلعديدةآياتفي:أولآ

-أفلاالقرآنفيالكلماتهذ.مثلكثيرآتتلوانك.للوحيأساسيآهدفآ

.يتذكرونلعلهم،تعقلونكنتمإن،تعقلون

للثاطبي.المواضككبعنفغلآ(؟)

.9آية،الحجرمورة.،لكريمالقرآن(2)

الطبرمي،الحسنبنالفضلعليأبوالثيخ.القرآنتغسيرفيالبيانمجمع")

.؟4عى،عشرالرابعالبزء،4ج،الجاةمكلبةدار:ببروت
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الآباءتقديس،النطويرسبيلتعترضعفبةمنكثرهناك:ثانيآ

الطاغية،السلطاتومن،منهوالخيةالفاسدالمجتمعوتقليد،وتراثهم

احترمت.وتشريعاتافكاراو،قددستأصنامومن

اسعهكانأثآ،الثهدونمنيقذمىصنمكليحطمالكريموالقرآن

التيالضغوطكليتحدىلكيتفللاعزيمةالإنسانويعطي،وصورته

لها.المؤيدةوالقوىالأصناميملكها

اختلاففييؤثرقدالزماناختلاتأن-الكريمالقرآن-وبئن:ثالثآ

كسبتمماولكمكسبتمالهاخلتقدأمةتلك،:سبحانهفقال.الأحكام

.(يعملونكانواعئانسألونولا

يتبعوما،العقلباتباعتأمركريمةآياتاللهكتابفيونقرأ:رابعآ

نأبدلاالبشريةالحياةفياللهم!ئةهوالذيالتطوردان.أحكاممنمنه

للحكمبتطبيقالعقلوأعرالظروفتطورتف!ذا،العقلهدىضمنيكون

فليأخدوا،:سبحانهالثهقال.إتباعهفعليناسابقآكانعمامختلفالشرعي

.(؟،(بأحسنه

الحقاثقكلعلىكثيرةبآياتالمدرسيالعلأمةاستشهدوقد

الذينة:تعالىقولهالمجالهذافيالبليغةالآياتومن..المذكورة

أولواهموأولئكاللههداهمالذبنأولئكأحسنهفبنبعونالقولبسنمعون

.(2)(الألباب

:طهران،المدرصي!قيمحمدالد.ومفاسد.مناهجهالاسلاميعبر!ثنلا(1،

.04ص،الأولىالطبة،2ج،الملرصانتشارات

.18آية،الزمرمورة.الكريمالقرآن(2)
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المللدلممليالنط!فيماالتبيلأ

وهي،الثماملةالاسلاميةالصحوةرياحالسلمبنعلىهبتمنذ

الخمولبعديغثصاهمدينيببعثوقبضر،جديدةروحآفيهمتنفخ)

.المتطاول

الىأوضاعهمبنسبةالوعيتداركجراءمنالصحوةهذ.اعترتهموقد

مثلهمإلىواقعهمونسبة،ماضيهمإلىحاضرهمونسبة،العالمسائر

الراهنةأحوالهممنفديدففورأصابهمبذلكوعيهمتناميفمنذ.الذينية

أفضل.حالالىاجتيازهانحووتوثبنفيهافيورغبة

مننعرفوهاالنيالغرببةالحضارةمعالمائلةالمفابلةصدمنهملفد

لهمفانفضح،الحديثةالاتصالوسائلكثافةثم،الامبرياليالمدغارات

واستفزتهم،وهيمنتهاقوتها)زاء،والسياسيوالاقتصاديالثقافيضعفهم

الوعيظواهرفكاقتالضعيفببأسهمالمقاومةالىالعهدلأولالصدمة

الىعيلآالهزيمةأورئهمثم.الماضالقرنفيالمعروفةالاسلامبةوالثورة

هذامتصفبعدمنللحدياس!جابنهمنضجتثم،وألانصهارالانبهار
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أصالضهمإلىبالعودووجودهمذاتهماستنقاذيحاولوناليومفهم.القرن

التقدموجوهفيومنافستهابأورباللحاقهمتهموتنشحذالإسلامية

كافة.الحضاري

دراساتخلالمنالمجيدماضيهمالمسلموناكتثمفآخرجانبومن

شرقهأجمعالعالمعلىوعزقوةمنلهمكانمافعرفواالتراثواحياءالتاريخ

الرقي،بعدالانحطاطبمدىوالوعيبالتقهقرالشعورفافزعهم،وغربه

لهمتشرتالتيالمكانةلبلوغالاستهاضالىالماضيذكرىوحرك!هم

والماديوالثقافيالروحيواقعهمتأملالىكلهذلكدعاهمثم.قبلآ

وقؤموا،وهدفآللكمالرمزآبهايؤمنونالتيالإسلاميةالقيمإلىومقايسته

العليا،مثلهمعنممفيالقصورشعورفأصابهم،حكمهافيحالهم

فطرتهملحاجاتاشباعآ،ومادةروحآذاتهملاستكمالإرادةفبهموتولدت

ذلكج!صدتالتيحياتهملحاجاتوكفايةالدينكمالاتالىالتواقة

.(؟"(الظاهرالحضاريبؤسهافيالوجدانيالحرمان

يشكل(الترابياللهمجبدحسن)الدكتورعنننقلهالذيالرايهذا

والحديثالقديمالإسلاميالفكرفيالتجديداتجاهاتكلوخلفيةالأرضية

والمعاصر.

والتجديدالإصلاحبمحاولاتحافلآالمسلمينتاريخكان)وفد

بهقامتماهيالحديثالعصرفيشهرةا!ثرالمحاولةولعل.والاحياء

الإسلاميالفكراستمروالتي،الماضيالقرننهايةفي(2)السلفيةالمدرسة

.(3)(هذايومناإلىعليهايسيرالمعاصر

.3ص،الرايةدار:تونس،الترا،ممياللهعبدحن.د.والتجديدالدين(1)

الإصلاحية.المدرسةهووالأفضلدقيقآليسهناالاستخدام:ال!لفيةالمدرصة(2)

-وبرهانالدرينيفتحيمحمد.المعاصرازملاميالفكرفيوالتجديدالاجتهاد(3)
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حركتهفيالمعاصرالإسلاميالفكرأنالأصحيحآهذاكانلان

منعمقآكثرهوالجوانببعضوفي،منحىمنكثرأخذالتجديدية

..سابقه

دعواتأصحابهمالإسلاميالعالمفيوالإصلاحالنهضةورواد

بالفكرالارتقاءبضرورةالوعيهووحافزهم،الإسلاميالفكرفيالتجديد

الفكراصلاحدان،الأفةفيالحضارةمشكلاتيواكببماالإسلامي

الإسلامية.الأمةلإصلاحالمنهجيالسبيلهوالإسلايى

التجديدلمفهومالجوهريةوالمعانيالدلالاتفياتفقوادانوهؤلاء

عبارةاستخدممنفمنهم،الظاهريةوالمبانيالعباراتفياختلفواأنهمالأ

الديني،الفكرإحياء"و(إقبالمحمد)!،الدينيالتفكيرتجديد"

-9181هـ/1399-91338(مطهريمرتضى)الأستاذالشيخ!

تجديد"و،(البهيمحمدالدكتور)!8الدينيالإصلاح"و!م1979

تنقية،،(الترابياللهعبدحسنالدكتورالأستاذ)!،الإسلاميالفكر

شريعتي(عليالدكتور)عند"الدينيالفكرإصلاحأوالدينيالفكر

أبوالأستاذ)عند،واحيائهالدينتجديد"أو،!م99331-9771

وهؤلاء.!م9791-0391هـ/1398-11132(المودوديالأعلى

تجمعهمصفةلهمكانتإنالإسلاميالفكرتجديدإلىالداعينمنوغيرهم

والعلومالدينعلومبينالنسبةفياختلافمعالجمعفهيوتميزهم

يكونوافلمغيرهادونالتقليديةالعلومعلىانكفأوااالذينأما،العصرية

..التجديدلدعواتالمعارضينمنكانوابلمجددين

الطبعة،الاسلاميالعالمهراماتمركز:مالطا،ضفيقومنيرالثريوطارقغليون-

.69ص،(2)المعاصرالاسلاميالفكرصللة،م1991الأولى
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والثوابت،والمعاصرةالأصالةعلافةالعصروعلومالدينعلوموببن

أرضيةهيوهذه..والموضوعوالحكم،والعقلوالوحي،والمتغيرات

فيتبلورحركتهفيالإسلاميالفكروتجديد..الإسلاميالفكرفيالتجديد

منهجين:

الواقعلتجديدانطلقتالتيالإصلاحيةالحركاتمنهج:الأول

حركةوطليعتهاالحركاتهذهمقدمةوفي.الاسلاميةالحياةلاصلاح

مم1897-1838هـ/؟315-91254(الأفغانيالدينجمالالسيد)

.(؟"(الأخيرالقرنفيالإصلاحيةللحركاتمشعلأولكان)الذي

لايرانوالعراقوالمغربالجزائرفيالاصلاحيةالحركاتوكذا

الخ...ومصر

تجديدآكانوالحركيالعمليمنهجهاالإصلاحيةالحركاتفهذه

..الإسلاميةللحياة

كتاباتهمكانتالذينالمصلحينوالعلماءالمفكرينمنهج:الثاني

فيوصحوةونهضة،الاسلاميالفكرفيوتجديدآداحياءبعثآودراساتهم

يلوحوبيرقآ،الظلماتعصرفيث!علةأفكارهمفكانت،الاسلاميالواقع

..مشرقغدالىوتطلعأ،الضائةالأفكاروجهفيمنيعآوسدآ،بالتحدي

قسمين:علىالتجديديالفكريالمنهجوهذا

علىكانواالذينالمصلحينوالعلماءالمفكريندراسات:ألف

أبعادهابثمموليةاللراساتوهذه.الإسلاميةبالحركةبآخرأوبشكلارتباط

خانةفيتصبكانت-واقتصاديآومياسيآوتربويآوحركيآواجتماعيآثقافيآ-

صادق:ترجمة،المطهريمرقضالثغ.الأخيرالقرنفيالاصلاميةالحركات(1)

.02ص،م1982:الأولىالطبعة،الهاديدار:بيروت،العبادي
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كثرتهممعوالعلماءالمفكرينهؤلاءومن.الاسلاميوالعقلالفكرتجديد

،المودودي،عودة،قطبسيد،البنا،رضارشيد،الكواكبي،عبده)

،إقبال،نبيبن،الندوي،الغطاءكاشف،القرضاوي،الغزالي

المدرسي،،اللهفضل،الترابي،المطهري،الشيرازي،الصدر

.(...وغيرهمالدينث!مس

التجديدمنهجيةفيخاعىبشكلبحثتالتيالفكريةالدراسات:باء

ثوابتهبينومناهجه،وضوابطهوقواعدهأصولهفيالاسلاميالفكرفي

..ومئغيراته

.الموردهذافيبحثناعليهنركزسوفماهوالفسموهذا

وينتجبعيدغدواالىاليومهذاالىالاسلاميالفكرومازال

كبيرةواهميةحيويةيكتسباليوموهو،الدراساتمنالنوعهذا

العالمي،المستوىعلىكبرىنوعيةتحولاثمننشهدهمامع

وهيالعالمفيوضعيةأيديولوجيةكبرم!فوطمعخصوصآ

أخذتالنيالموسوعيةالفلسفة8العلميةوالاشتراكيةالماركسية8

منكالفلسفة،الوضعيةالأيديولوجياتوأهمأتوىمنتقريبآ

منالسياسيوالاقتصاد،فرنسامنوالاثشراكية،ألمانيا

..بريطانيا

الفكرمجالاتفيهامةتحولاتده!ثنالقادمةالأيامفيولعلنا

طريقالاسلاميالفكريكونأنأهميةالينايزكدمما،العالمفيوالثقافة

التطورمنأرحبآفاقنحووباعثها،الانسانيةالحضارةومنقذ،المشقبل

المهامهذهستوىفيالاسلاميالفكريكونأنيتطلبوهذا.والتقدم
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وكنوزذخائركللنكتشفالتجديدالىيدعوماوهذا.الكبرىالحضارية

خرافاتمنعليهعلقماكلوازالة،الحيتراثهداحياء،الفكرهذا

..باليةوتقاليدوأساطير
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تجلأيلأالنطم!ا!للللم،

الفكرتجديدموضوعفيللغايةوشائكدقيقالبحثأنشكلا

ليطمئن،صلبةوقواعدصارمةبضوابطالتمسكويتطلب،الاسلامي

..نتائجهصحةمنوليتيفن،نهجهسلامةعلىالانسان

بذلك،يعتقدكانوالعلماءالمفكرينمنالموضوعهذادرسومن

فيالتجديدأنفيالبحثقفصلب!يضاحالبدءهؤلاءعملفينجدولهذا

ولاالنفبصةولاالزيادةفيهيجوزلاالذيالدينوليسالاسلاميالفكر

الأنبياءوحتى،ذلكأشبهوماالتعطيلأوالنسخولاالتبديلأوالتغيير

..ذلكلهميحقلاوالرسل

منليصماالدينفيأدخلتلأنهاالأوالعقائدالمذاهبانحرفتوما

الوحيانقطاعكذبتالتيكالقاديانيةالنقيصةأوبالزيادةفيهغيرتأوالدين

بالتناصخآمنتالتيالبهائيةأو.محمد!بالنبيوالنبوةالرسالةوختم

..منهاالكثيرانقرضوقد،الضالةالمذاهبمنوغيرها.البعثوأنكرت

بعضيظنكما،الاسلامعلىاصلاحفرضالىنحتاجلافنحن)
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فعلآ،إليهنحتاجالذيأما،قبلمنبنفسهكاملالاسلاملأن،المسلمين

نظرنا،وثصروغرورناكسلنابمعالجة،الدينمنموففنا)صلاحهوف!نما

،الاسلامفيالمزعومةالمساوىءلا،نحنمساوئنامعالجةواحدةوبكلمة

مبادىءعننبحثأنإلىنحتاجلاف!ننا،)سلاميإحياءالىنصلولكي

الىنرجعأنإلىفقطنحتاجافنا،الخارجمنبهانأتي،السلوكفيجديدة

..(؟"(جديدمنفنطبقها،المهجورةالمبادىءتلك

هل..يمال!مالاالفكر)(النرابيحسن)الدكتوريقولكماأو
الذي..بلى؟للتجديدفيهمكانلاخالدآأزليآهديآالدينأليس3يتجدد

هوانماالإسلاميوالفكر..الاسلاميالفكرهوانماويبلىويتقادميتجدد

الجيلعقلاما..الخالدةالأزليةالدينوأحكامالمسلمينعقلبينالتفاعل

وكميةبنوعيتكيففهوالإسلامفيبالعكيريضطلعالذينالمسلمينءة!

هذهضاقتاذا،زمانكلفييحصلهاالتيوالتجارب،العقليةامعارفا

الراهنةبالظروفوينفعليتكيفولأنه،اتسعاتسعتداذا،ضاقالمعارف

لهتتيحهاالتيوبالوسائلالناسيحسهاالتيوبالحاجاتبهتحيطالتي

العلومبهذهالمتكيفعقلنابينالتفاكلهوالإسلاميفالفكر.الحياةظروف

والذيالوحييتضمنهالذيالخالدالأزليالهديمعالظروفبهذهالمنفعل

.(2،(!ط!الرسولبينه

فيدينياصلاحلاحيث)(ث!ريعتيعلي)الدكتورتعبيرعلىأو

وفهمنارؤيتنافيالنظراعادةبل،الدينفيالنظرإعادةبمعنى،الاسلام

دار:بيروت،فروخعمر:ترجمة،أصدمحمد.الطرقمفترقعلىالاصلام(1)

.131ص،م1983الرابعةالطبة،للملايينالعلم

الجديد،مكبة:توف!،الترابيد.حسن.3يتجددهل..الإملاميالفكر(2)

.23عى
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الحفيفيالروحعلىوالوفوف،الحفبفيمال!مإلاالىوالعودة،الديني

.الأولل!سلام

ومفكريناكتابنالسائروالعقائديالفكريالشعارأضحىهنامن

الحاجة-بهذهالإحساسفيهيشتدالذي،المعاصرجيلنافي-خصوصأ

والعلميةالدقيقةالمعرفةيعني،الدينيفكرنااصلاحعلىالمعكوف

.ل!سلام

ممارسةعن،الشعارهذارفعبتكراريكتفيأنحقآالمؤسفومن

العاملة.الحياتيةأهميتهوبمستوىالحاجةبحجمالاتجاهبهذاالعمل

نتعرفولم،العصرمنطقمعالدينيةرؤيتنانكيفلمانونحن

التغييرأمواجبحكم-المحتملفمن،المسؤولالإيجا!الفاعلالاسلام

والفلسفةالفكرمدارسحملاتوبفعل،والفكريوالأخلاقيالاجتماعي

نضيعأن-وصوبحدبكلمنجيلناعلىبحدةتهجمالتي،المعاصرة

القادمةالأجيالوستفق!،آتيينجيلينخلالالعقائديةأصولنامنالكثير

الواقعيالإسلاملهاويضحى،الأصولهذهمعوالتفاعلالميلأبسط

جيلنافيالخطرهذابوادراتضحتوقد.سواءحدعلىالخرافيوالاسلام

الغنيبتراثهتربطهالتيالخيوطكلمعمج!معناصلةتنفطعحيث،القائم

.(؟)(والحي

يقولالدينيالفكرتجديدفي(اقبال)الدكتورلنظرتقويمهوفي

حركتهعنعبرعندمادقيقآ8اقبال"كان):(البهيمحمد)الدكتور

"الإصلاحبالتعبيردون،الاسلامفي8الدينيالفكربناءإعادة8بالفكرية

بتعدبلقتعلقلا،الاسلاممحيطفيتدورافسانيةمحاولةأيةلأى،الديني

.9عى،التافيةالكتابمومسة:طهران،ضرشيعلي.د.والإمامةالأئة(1)
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وأية.والأبديةوالتثيدالجزمصفةلهالقرآنوهومصدرهأنطالما،مبادئه

الإسلاميالفكردائرةفيإذنهيذلكبعدالإسلامفياصلاحيةحركة

نأيجبل!سلام"تطور"وأي.لمبادئهالمسلمينأفهامدائرةوفي،حوله

وليس.لتعاليمهوتفسيرهمالمسلمينإفهامدائرةفيالمعنىبهذايكون

عهدعلىانتهىقدبهالوحيلأن،نفسهل!سنلامتطورهناك

نأإذنيترقبولا.الإلهيةالرسالةبرسالتهختمتكما،س!تيالرسول

مارتن"بصنعهقامالذينحوعلى،الإسلامفيدينيإصلاحهناكيكون

(إقبال)الدكتورفيهوقعالذيالجسيموالخطأ(؟)(المسيحيةفي"لوثر

عليهاوأثنىالتجديديةالإصلاحيةبالحركةتركيافيأتاتوركحركةصورحين

التيالوحيدةالإسلاميةالأمةهي،الحقفي،تركياإن):قالحيث

،الفكريالرقادمنواستيقظت،الجاحدةالعقائدسباتنفسهاعننفضت

النقلةتلك،الواقعيالعالمإلىالمثاليالعالممنانتقلتالتيوحدهاوهي

.(2"(والأخلاقالعقلميدانفيعريرآكفاحآتستتبعالتي

.للاستغرابيدعو(إقبال)الدكتورمقامفيشخصمنالخطأوهذا

للحركة،إنبال"تمجيدفيالسببإن)(البهي)الدكتورتفسيروفي

فيلهمتقليدهو..ذلكفيللمستشرقينإتباعه،نركيافيالتجديدية

...الحركةهذهلدراستهمباشرةنتيجةوليس،الرأي

ويشجع،جانبمنالحديثةتركيانهضةيمجد"إقبال"ولأن

عندحديثهمفيالمستشرقونيمتدحه:آخرجانبمنالصوفيةالرياضة

فقطحسناتهمنلهويذكرون،المعاصرةالإسلاميةللحركاتتعرضهم

:القاهرة،البهيمحمد.د.الغربيبالامشعماروصلتهالحديثالاملاميالفكر(1)

.340ص،م1991عرةالثافيةالطبعة،وهبةمكتبة

.186ص.الاسلامفيالدينيالتفكيرتجديد(2)
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دينالإسلامأنفيرايهنفسهالوقتفيعليهيعيبرنبينماالأعرينهذين

فقط.اعتباراتلهاواحدأمرالإسلاميةالحقيقةأنوفي،معآودولة

.(1"()سلاميأساسعلى)سلاميةدولةقيامتشجيعهمنممثرعليهويعيبون

(إقبال)خطأإن(المطهريمرتضى)الشيخالأستاذتحليلفيأما

الدولإلىيسافرلم-الأفغانيالدينجمالالسيدخلاف-علىأنههو)

والنهضاتوالحركاتالتياراتأوضاعقربعنيطلعولم،الاسلامية

الإمملاميالعالمفيالشخصياتلبعضتقييمهن!فالسببولهذا،الإسلاعية

.(2)(فاحشآخطأخاطئةتقييماتكانتالاستعماريةوبعفالحركات

منيقلللموغيرهم-والمطهريالبهي-هؤلاءعندحتىالخطأوهذا

يجبالحقيقة)(المطهري)عتقالفقد.(إقبال)الدكتورومكانةشان

الذيذلك.الإسلاميالعالمفيالإصلاحبطل8اللاهوري)قبالةنعتبرأن

.(3"(بلادهحدودخارجإلىالإصلاحيةافكارهاتشرت

اعتقدوا)نماالإسلاميالفكرفيالتجديدمنهجعلىاعترضواوالذين

الاحتياطبابمنأو،الدينيطالسوفأو،الدينفيهوالتجديدهذاأن

تصوروبعضهم،الفكرفيهوالتجديدأنيتصورواولم،الذرائعوسد

الصحيحالطريقأنمنهمفريقزعم)حيث-أيضآ-واعترضذلك

فمثلآ،عليه8احتياطآ"الدينالىأشياءإضافةهي.الدينعلىللمحافظة

يجرؤلالكي.وباليةقديمةكانتالتيالتقاليدعلىلنحافظ:يقولونانهم

الصحيحة.الفيمنقدعلىأحد

حرامالدينفيالزيادةانإلى:يتنبهواأنهؤلاءعلىيجبولكن

.393عى.الغربيبالاستعماروصلتالحديثالاصلاميالفكر(1)

.72ص.الأخيرالقرنفيالاسلاميةالحركات(2)

.65ص.نفسهالمصدر(3)
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عنالمباشرالمسؤولهوالدينفيالغلو)ن.الممضوعالغلومننوعلأنها

والتجربة-بالعقل-يرونأنهمإذ.الدينعلىالناصمنكبيرةطائفةتمرد

بالدين،الجاهلونألصقهاالتي،والتقاليدالأحكاممنمجموعةفساد

حتى،بالمجموعنكفرأنالأفضلويقولون.هكذاكلهالدينأنفيزعمون

..مضرةأوباليةوتقاليدأحكامعلينايفرضلا

لانتهاءالمباشرالسببهوالدينفيالغلوكانالمسيحيالعالموفي

.الإلحادإلىالناسوتحولالكنيسةسيطرة

اللامعقولةإضافاتهاعنالظروفضغطتحتالكنيسةتراجعتوحين

.(؟"(المسيحيةإلىالغريالعالمعادالدينالى

والعلماءالمفكرينعندالتجديدمنهجبينيفرقأويميزلموالبعض

بشكلوالتغريبيةالعلمانيةالاتجاهاتمضهجفيهوماوبين،المسلمين

عندالتجديدلمنهجحتىالمطلقالرفضحيث،سواءموقفهمفكان.عام

لأحكامتهديم)البعضاعتبرهاي!لاالإسلاميينوالمفكرينالعلماء

وتطويعالمسلمينلأفكارشيو!ثتو،وأصولهلقواعدهوتخريب،الإسلام

والدعوة.الجديدالإسلامباسمالدخيلةالأنظمةيتقبلكيونظمهل!سلام

لأنها،جدآخطيرةدعوةوأصولهالإسلامأفكارفيالنجديدهذامثلالى

لهدمدعوةانهاإذ.العذابقبلهمنوباطنهاالرحمةفيهظاهرهادعوة

.(2"(الفقهيتراثهعلىوالثورة،ونظمهأحكامهمنوالتفلت،الإسلام

المسلمينالعلماءعلىوانطباقمصداقيةلهليستالكلاموهذا

دار:بيروت،المدرصققيمحمدالد.ومناهجهأصولهالاسلاميالمنطق(1)

.9ص،م1981الثانيةالطبعة،الجيل

د.محمود.المعاصرينالتجديدأدعياءوبينالنبويةةش!لابينالتجديدمفهوم(2)

.\ص8م1984الأولىالطبعة،التراثدارمكتة:الكولت،الطحان
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معالدينوليسيمال!مالاالفكرنطاقفيهوالذيالتجديدفيوم!هجهم

م!وتكما-والضرعيةالأصوليةوالضوابطوالأصولبالقواعدالالتزام

.-يتضح

منأن(ألمانيةوأمعركاكيأبمن)ألمانيافييقيمصديقأخبرنيوقد

بعضهمعندتتكونالتيالاجتهاديةالآراءالأوربيينمنئسلممن)شكاليات

الضرورةمنيسيرىالصديقالأخأخبرنيكمافبعضهمالدينعنوتخرج

الذيوبعضهم،ثلاثأوبصلانينيكتفيبلاليومفيمراتخص!الصلاة

.وهكذاواجبالحجابأنيرىلا

أخولهنانعبببأوباس!نفاصالكلامهذانسوقلانحنوبالث!د

اخوةنسمعأونرىحينماكثيرآنسعداننابل،الأوربيةالأمةمنالمسلمين

.-الأوربية-الأمةهذهمنالإسلامفيلنا

فيولبسالاسلاميالفكرفيالتجديدهونبحثهالذيفالتجديد)ذن

الدين،بعبادةالأرضداعمار،الدينلإحياءتجديدوهو،الدين

...للنوحبدوالإخلاص
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التبيلأالهطنم(الهن!لا!

فكل8تجديد"لكلمةاللغةمعاجمفيلغويتحديدعلىاتحصللم

ماوالجديد،البلىنقيض:الجذة،جدد"مادةفي(منظورابن)ذكرهما

.(؟"بهلكعهدلا

التجديدلمفهومتعريفهمبعفالكتاببنىاللغويالتحديدهذاوعلى

السواءعلىالأشياءمجالفيأوالفكرمجالفي-التجديدإن)يعنيالذي

السماتمنعليهتراكمتأوقدتمأوبلىالذيالشيءأوالفكرةتعيدأنهو-

،مرةاولكانيوم،الأولىحالهإلىتعيدهأن،جوهرهطمسماوالمظاهر

أيضآ--وكذلك،الفكروكذلك"جديدآآتعيدهأنالشيءفتجديد

.(2"(،الدين"

في"تجديدةلمفهومالاصطلاحيالتحديدفيالملاحظةوذات

..الفكرمجال

.111ص،3ج،منظورابن.العربلسان(1)

الأولىالطبعة،الوطندار:الرياض،صلطانجمال.الاملاميالفكرتجديد(2)

.13صهـ،1412
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الفكرتجديد"لمفهومالمسلمينوالعلماءالمفكرينوتعريفات

والتعريف،المنطقيبالحدأو،الاصطلاحيةبالدقةتتصفلا"الإسلامي

..الاصطلاحيبالخديدمقصودآولشعرضيآيأتيالغالبفي

عنعبارة)(المودوديالأعلىأبو)يقولكماحقيقففيوالنجديد

ليسكالشمسيشرقحتىديباجتهوجلاءالجاهليةأدناسمنالإسلامتطهير

.(1)(غمامدونها

كلمنالإسلامتنقيةهوحقيقتهفيالتجديد)يقولآخرمكانوفي

قدرعلىمحضآخالصآإحياثهعلىالعملثمالجاهليةأجزاءمنجزء

.(2،(الامكان

وحيمنتعريفاتهمبنواالتجديدبمعنىفيتحدثواالذينوالعلماء

السئةوفي..التعريفاتهذهوضعنحوباعثهموهو،شريفحديث

نصورددانما،التجديدموضوعفيكثيرةنصوعىتردلما(3)النبوية

مص!فاتهم،فيالحديثأئمةمنعددأخرجه،هريرةأكاكطعنصحيحواحد

.فيوالطبراني،مشدركهفيوالحاكم،سننهفيالسجستانيداودابووهم

والمدخل.المعرفةفيوالبيهقي،الأوسطمعجمه

داودبنسليمانحدثنا"قالال!عجيانيداودأبيروايةففي

بنثراحيلعن،أيوبأبيبنسعيدأخبرني،وهبابنأخبرنا،المهري

الأعلىأبو.بهمالنهوضوسبيلالمسلمينوواقعداحيائهالدينتجديدتاريخموجز(1)

الثالثةالطبعة،الفكردار:بيروت،مباقكاظممحمدالعربيةالىنقله،المودودي

.16ص،م9681

.52ص،نفطالمصلر(2)

التجديدأدعياءوبينالنبويةالشةبينالتجديدمفهومكتابعنالكلامهذاننقل(3)

.2ص،المعاعرين
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:قال)عى(اللهرسولعنهريرةأبيعن،علقمةأبيعن،المعافرييزيد

.،دينهالهايجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللهإن

الحسنةالمقاصدفيالسخاويالحافظالحديثهذاذكروقد

وسنده8:وقال،الأوسطفيوالطبرانيداودلأبيوعزاه،121عى

.8ثقاتكلهمورجاله،صحيح

التجديد.ومعنىالحديثمعنىفيالعلماءأقوالأما

الكتابمنالعملمناندرسماإحياءالتجديدمعنى:العلقميقال-

بمقتضاهما.والأمروالسنة

ويكثرالبدعةمنالسخةيبينأي:دينهالهايجدد:المناويوقال-

.(ويذلهمالبدعةأهلويكسر،أهلهوينصرالعلم

..الآخرينالعلماءاقوالجاءتالمعنىهذاوعلى

ودلالاتهاإسلاميةكلمة8التجديد"أنيفهمالرواياتهذهمن

مصطلحأنيلاحظ)منالإسلامييناليهابمنهناكذلكمع،اسلامية

أتاحمما،الضبطوعدم،الغمرضبعض-غالبآ-يشوبه،التجديد8

ذكروردوقد،اليوموليدمصطلحآليسأنهبيداستخدامهللمنحرفين

في8التجديد"مصطلحيشتهرلمذلكمعالنبويالحديثفيالتجديد

التصورفي8التجديد"معنىبيانعلىالتركيزالىيدعونامما،تراثنا

.(؟"(!تالخاتمالنبيوهديالدينفواعدخلالمن،ا!سلامي

والمعاصر،الحديثالاسلاميالفكرفيالتجديدمصطلح)برزوقد

وأ،فيهالنظراعادةإلىمدعوينتجعلنا،ومعرفيةفكريةمرحلةواكبوقد

الهاث!.من،59ص،الاصلاميالفكرتجديد(1،
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وخلفياتها.المرحلةتلكضوءعلىلهالرؤيةتنويع

العلمانية8المنهجية8فيهابداتمرحلةفيالمصطلحشاعفقد

والفنية،والفيميةوالمعرفيةالفكريةحياننامنواسعةقطاعاتفيتتسرب

وكانت،العلمانيوالخطالإسلاميالخطبينواضحآالفصاموكان

الحدةشديدةبدرجةالموقفينكلابلورةنحوتميلالفكريةالوضعية

تتوالدوالطريفةالجديدةالمصطلحاتمنالكثيرهناكوكانت،والتميز

منتراثيةعربيةاسلاميةلمصطلحاتموازيةوالمعرفةالفكرمناخفيبسرعة

التراثي،المصطلحاستبعاد-إلىالوقتبمرور-انتهتثمالأمرأول

مصطلحظهرالأثناءهذهوفي،حاسمةبصورةالجديدالمصطلحواعتماد

ضيقة،دينيةمجالاتفيحوصرأو"الفقه8مصطلحوغاب"الثقافة"

العالم88مصطلحوغاب8المفكر"و"المثقف"مصطلحوظهر

."التجديد"مصطلحوبرز8الاجتهادآمصطلحوغاب،المتعلم"و

فكريلنزوعالنهاثيةالبلورةتمثلالجديدةالمصطلحاتكانتلقد

الفكرتربطالتيالصلةمحاصرةأوتخفيفإلىيهدفعلماني

حرةقاعدةفي،الجديدالفكريالنشاطينطلقبحيث،/الاسلامبالدين

.التراثأوبالإسلامترتبطلاثمومن،هويةأوبجذورترتبطلاطليقة

للحديثالمرحلةهذهأوائلفيشاعقد"التجديد"مصطلحوكان

والفكرالغربيةالقيبممنالفكريبهمسقهميقتربونالذينالإسلاممفكريعن

الغربية.العلمانيةوالمنهجيةالغربي

فيوالتوجسوالريبةالفلقيثير"التجديد"مصطلحأصبحفقد

وتعبئتهاحتلالهاستطاعتالعلمانيةالتياراتلأن،المسلميننفوس

وتخريبالشريعةتجاوزعلىرمزآجعلتهوتوجهاتبمضامين
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.(1)(الدين

الدكتور،عقدمنبكثرعليهسابقآكاندانالرأيهذامعويتفق

بدايةمنذالأدنىالشرقرقعةفيالتجديد):يقولحيث(البهيمحمد)

تفكيرفيالغربيوالأسلوب،الغربيالطابعأخذمحاولةهوالعشرينالقرن

ومفاهيملمفاهيمهتحديدهمفيأو،الدينعنتعبيرهمفيسواء،الغربيين

الدينيةالشرقيةللثقافاتتقديرهمفيأو،يعيشونهاالتيالحياة

.(2"(والإنسانية

الشرقرقعةفيالحديثالاسلاميالفكرفي8التجديدآف)

اتجاهه،فيالأورءىالتفكيرلمتابعة-فيهااحتياطلا-محاولة،الأدنى

.(3"(مدارسهوفي،الحياةمشاكلمنفيهفصلوفيما،أحكامهوفي

،الحاضر"4"الوقتفيالاسلاميالفكرفيالتجديدأننرىوالآن)

لامامنهوينقل،التامععشرالقرنخلقهالذيالغربيالتفكيرفييعيش

..الإسلاميالشرقفيالتوجيهيفيد

أنهعلىالإسلاميصورفيماالصليبيينالمستشرقينآراءمنهينقل

حياةبوقتاعتبارهايرتبط،ناجحقائدأو،انسانيلمصلحبشريةرسالة

المصلح.هذا

الدينضدوالإلحاديةاليساريةالمدارصبعضآراءمنهينقلأو

.16ص،نفسهالمصدر(1)

.157ع،الغر!ىبالامشعمارو!لتهالحديثالإسلاميالفكر(2)

.163ص،نفسهالمصلر(3)

فيراذنفهومنة35قبلأي،م1957منةهوالكاتبيقصد.الذيالحفرالوقت(4)

تخلفومكوناتخصوعياتمنالظرفلهلىابماالراهنوقتناينامبولادقيق

الوقت.ذلكعنوكبيرةفوعيةبلرجة
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،الشرقفيالحديثالإصلاميالفكرفي(المجددين)أنونرى

الترديدرغبةتدفعهم..ونقدحكمأصحابوليسوا،مر"دونأتباع

لأي-وهم،ونيرذماترديدإلى،مار!حالايدفعهمأو،الفهموسطحية

فلسفيةمدرصةأتباعولا،فلسفةأصحابليسوا-الأسبابهذهمنواحد

.(؟"(ونقدهالفكربناءفيالذاتيةتنقصهملأنه،خاصة

الفكرتجديد8مصطلح(البهيمحمد)الدكتورانتقدكلهلهذا

واستغرق،مختلفةاتجاهاتفيفكريةكمدرم!ةبحثهالذي،الإسلامي

..هوضوعهفيمرجعآباتالذي،المذكوركتابهنيصفحة(171)بحثه

الفكرتجديد"علىالبهيالدكتورويفضلهيختارهالذيوالاصطلاح

الإسلاممجالفيبهيعنيالذي،"الاسلاميالإصلاح8هو،الإسلايى

وشكوكشبهمنحولهاأثيرماورفع،الدينيةللقيمالاعتبارردمحاولة)

..المسلمينففوسفيوزنهامنالتخفيفقصد

الركودنقطةمن،الاسلاميةبالمبادىءالسيرمحاولةكذلكبهونعني

لاحتى،المعاصرالمسلمحياةالى،المسلمينحياةفيعندهاوقفتالتي

.غدهفي!!ميعندما،وحاضرهأمسهبينالمترددموقفاليوممسلميقف

المحاولاتتلك،-الدينيالإصلاح-الفصلهذانطاقعنويخرج

فيوهي،الإسلامفيوتجديدآاصلاحآبهاالقائمونيدعيالتيالفكرية

فيممواء،عنهأجنبي،التفكيرمنمعينللونالإسلامإخضاعأمرهاواقع

الأمارةهو،للاسلامالذاتيةالقيمعنفالكشف.عنهيصدرفيماأوهدفه

.8الدينيالإصلاح8صميناهالماطابعأاتخذناهاالتي

.325ص،نفسهالمصلر(1)
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قدالدفاعهذالأن،الاسلامعنالدفاعالكشفبهذانقصدولا

دانما..للاسلامالذاتيةالقيمةعلىفيؤثر،العاطفةحماسمعيشتبك

فيتحريفمنبالإسلاميتصلمافصلمنالكشفهذامدلولفحسبنبغي

الفهم.نيركودأوالتفسيرفيغموضأو،التأويل

وثيقةصلةذو..المعنىبهذاالاسلاممجالفيالدينىوالاصلاح

التيالحياةوبظروف،بمحاولتهيقومالذيوبالفكر،فيهيتمالذيبالعصر

الفكر.هذافيهاعاض

صلتهوفي،فكريةكمحاولة-السابقبالمعنىالدينيوالاصلاح

وتقريبهاالاسلامتعاليمتبسيطعلىتعتمدالنيالدينيةالحركاتيغاير-هذه

تفسبردائرةفيتسيرالتيالمحاولاتنلكيغايركما،العامةالعفليةمن

وأالفقهمدارسمنخاصةمدرسةمنهاجتلتزمأو،الدينلتعاليمخاص

.العفبدةفيالكلاممذاهب

،وبناءنقدعلىيقومومنهجتفكير-هذابعد-الدينيوالاصلاح

التوجيهفيالإصلامقيمةهي،واحدةقيمةاعتبارالىويخلص

.(1)(الانساني

مصطلحأنيكفي(م!لطانجمال)الكاتبكلامعلىيؤخذوما

إسلاميةعلىدلالةأقوىوهذا،الشريفةالسنةفيورد،التجديدآ

المصطلح.

مابقدر1لمصطلحلرفضمدعاةليسفهذاتراثنافييشتهرلملأنهاما

أولآ.هذاوالثقافةالفكرمجالاتفيالجمودحالةعلىيدل

.329ص،نفسهالمصعر(1)
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مندقيقآلي!الآخرهووالتجديدالاجتهادبينفالتقارن:ثانيآأما

والفقهالتشريعهوالاصطلاحيمجالهفالاجتهادالإصطلاحيةالناحية

والثقافةالفكرمجالهوالتجديد.تجديدآليسالاجتهادوهنا،الفقهوأصول

..الأصوليبالمعنىاجتهادآل!شىوهو

العلمانيةالظاهرةتناميمرحلةفيالمصطلحشيوعفرضعلى:ثالثآ

كانلوحتىالتجدبدمصطلحلرفضمنطقيآسببآليسفهذاوثقافيآفكريآ

كانتواذا،الاسلاميينمنكثرالعلمانيةالاتجاهاتعنداستخدامه

مضادةتوجهاتوأعطته-الكاتبرأيعلىكما-المصطلحاحتلتالعلمانية

والأهم..آخرفهمالاسلاميينوعند،العلمانيالفهمهوفهذا،للشريعة

والتقويمالنقدفيالأساسهوالمنهجأنيبقى:رابعآوهذاذلككلمن

جذريآيختلفالإسلاميينالمفكرينعندالاسلاميالفكرتجديدفمنهج

التجديديخرجلاالإسلاميينفعند،العلمانيينالمفكرينعندهوعماوكليآ

وبعثداصلاحإحياءهوبل،الاسلاميالتضريعوأصولقواعدعن

الإسلاميالفكرتجديدفيالعلمانيفيبالنمونأخذنحنولماذ.حضاري

وليسالأولبلحاظالمصطلحمضامينونكؤنالإملاميفيبالنمونأخذولا

.13.الثاني

:وجوهفمن(البهي)الدكتوررأينقدأما

..والتصديقالمصطلحبينودقيقآسليمآيكنلمالربطن)-1

!م1973-1889هـ/1393-96130(حسينول،الدكتورفمحاولات

الاتجاهعلىيصنفكشخملاوهو،الاسلاميالفكرفيتجديدآليست

دانتاجه.الإسلاممنالليبراليالعلمانيالاتجاهالىأقربفهو،الإسلامي

الفكرقضايافيوليسوالأدبالثقافةقضايافيتجديدهوالفكري
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كتابفيوبالذاتدراساتهفيإسلاميةقضايامنذكرهوما..الاسلامي

فكريةضجةوأحدثم1926سنةفيصدرالذي(الجاهليالشعرفي)

هذافيذكرهما(الجاهليالأدبفي)باسمبعدفيماوأصبح،ساخنة

نفسه،الكاتبحتىبذلكيقلولمالإسلاميالفكرفيتجديدآليىالكتاب

.تجديدآبهقامماأناحديعتبرهولم

-95135(الرزاقعبدعلي)الشيخمحاولةفيالآخرفيوالنمو

الإسلام)م1925سنةصدرالذيكتابهفي!م؟966-1887/ـه1386

موفقآ.ليسالآخرهو(الحكموأصول

الكاتبحتىبهقالوما،الاسلاميالفكرفيتجديدآليسفهذا

..نفسه

..(البهي)الدكتوريذكرهاالتيفيالنماكلفيوهكذا

الفكرفيتجديدبأنهاالخاطئةالمحاولاتتلكنعتبرلماذاثم

نصورهاولاالجادةالإسلاميةالمحاولاتعنالنظرونغضفقطالاسلامي

.أالاسلاميالفكرفيكتجديد

للاصلاح(البهي)الدكتورمفهوميةإنقلنالوالاشكالهوما-2

هذهفهل،الإسلاميالفكرتجديدمفهوميةذاتهي،الإسلامفيالديني

بينتطابقلاأو،الدلالاتتلكاستيعابعنقاصرةالعبارات

..الاصطلاحين

.جدآممكنالمفهوميوالتطابق،بينهماتمييزآأرىلاط!ارففي

مفهوميةمندقةكثرالإسلايىالفكرتجديدمفهوميةأنالحقيقة-3

حينمصطلحهدتةبعدم(البهي)الدكتوراعترفوتد..الدينيالاصلاح
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بناءاعادة8بالفكربةحركتهعنعئرعندمادقيقآ"افبال8كان):فال

أيةلأن"الدينيالإصلاح"بالتعبيردون،الإسلامفي8الدينيالفكر

نأطالما،مبادئهبتعديلتتعلقلا،الاسلاممحيطفيتدورانسانيةمحاولة

اصلاحيةحركةوأية.والأبديةوالتكيدالجزمصفةلهالقرآنوهومصدره

...حولهالإمملاميالفكردائرةفياذنهيذلكبعدالإمملامفي

الذينحوعلىمال!عالافيدينيإصلاحهتاكيكونأناذنيترقبولا

.(؟)(8لوثرمارتن8بمشعهقام

الفكرمعيتنام!بولاالعمليةالحركةمعيتناسبالدينيوالإصلاح

في)صلاحعندنابل،الاصلامفيديني)صلاحعندنافليس،الاسلامي

الفكرتجديدمصطلحفيحرجولاضيرلاوالخلاصة..الإسلاميالفكر

قواعداطارفيكانف!ذا،التجديدمنهجفيالبحثوجوهر،الاملامي

..ك!ذفيخلاففلاالاسلاميالتشريعوضوابطوأصول

.340ص،نفسهالمصر(؟)
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1ااثيا4(الت!لأيلأ

معتعاملواجميعهميكنلمإنالاسلاميينوالمفكرينالعلماءأغلب

معنويتفريقغبرمنمترادفةككلمات،التجديد"و"الإحياء8مصطلحات

..بينهمامعرفياو

منالإسلاميالفكرخطابعلىيؤخذماوهو-ذلكاسبابومن

بما،المصطلحاتدلالاتفيالتحقيقعدمهو-كليةوليستنسبيةناحية

والتحقيق،التدقيقمنحقهيستوفلمالذي،التجديد"مصطلحذلكفي

..تمييزغيرمنالترادفيحصلولهذا

المصطلحاتمفاهيمتحليلالعلميالبحثشروطمنأنحينفي

فيالتباينمنكثيرآتحصلإشكالياتيرفعماوهذا،البحثفيالمحورية

..المصطلحاتفهم

فيلوروده،التجديد،مصطلحاستعملمنوالمفكرينالعلماءومن

"الإحياء،مصطلحاستعملمنالعلماءومن.سبقفيمامركماالحديث

كانوالذي(المطهريمرتضالشيخ)كالأشاذ،والسئةالقرآنفيلوروده
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الدينأبهايا،الكريمةالآيةمناستنباطآ8الدينيالفكرإحياء"إصطلاحه

الشربفةالسنةومن(1)(يحببكملمادعاكماذاوللرسولللهاسنجببواآمنوا

ميتيحييوأ،السنةوأحيوا"عباراتبعفالأحاديثفيوردحيث

..8أمرناأحيوا8و8والسنةالكتاب

اللهان)وهو8يجددآكلمةوفيهذكرهمزالذيالشريفالحديثأما

الشيخفيعتبره(دينهالهايجددمنسنةمائةكلرأصعلىالأمةلهذهيبعث

-أيضآ-ويشكك،الشيعةعندالحديثمصادرفييردلمأنه(المطهري)

.(2"ومتنهالحديثسندفيحتى

بينمتكاملآوتوازنآدقيقآتمييزآعندهوجدتالذيالإسلاميوالمفكر

حيث(الترابيحسن)الدكتورهو،"التجديد،و،الاحياء"مصطلحي

بعثآ،فترةبعدالدينبأمرينهضتاريخيكسبهوالديناحياء):يقول

خلالمن،القلوبوقسوةالآمادبتطولالنفوصفيالميتةالإيمانلشعاب

الخاملللفكردايقاظآ،ودافعهبوازعهوالموعظةالدينبأصولالتذكير

الحركةلطاقاتداثارة،التراثوعلومالشريعةأصولنبشرالضاثعوالعلم

نسبانأوالانسانبضعفنأثرأالدينلمعاببرالمجانبالدبنيالوافعلنصحبح

الباقيةاصولهفيمحفوظآالحقاللهدينكانولما.الباطلغلبةأوالعلم

فحركة.وتدينهمالمؤمنينكسبعلىوالفتوروالخمولالمواتيطرأف!نما

ل!رتفعالتديننحوتتصوب،للعملونهضةللعلمويقظةللروحبعثآالإحياء

تعالى.اللهاليهيوافقمابأتمف!قاربهالدينكمالاتنحوبه

)حياءمجرديبلغهمماأعظمتاريخيكسبفهوأقصدفيماوالتطوير

.24آية،الأنفالصورة،الكريمالقرآن(1)

صادقجعفر:ترجمة،المطهريمرتضىالأمتاذ.الدينيالفكر)حياءكابراجع(2)

.\؟ص،البعثةلمزصسةالخارجيالاعلامقسم:طهراق،الخليلي
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لتطورالتاريخيةالتدبنأحواليكيفلأنه،والإثارةوالإيقاظبالبعثالدين

وقعهويؤكدمعانيهيثريكسبنحوبالدينوينهضالحياةظروتفيجديد

جديد.بوجه

عنهت!ولد،زائدآوعمليآوفكريآنفسيآجهدآالتجديدهذاويستصحب

عنناشئةجديدةظرفيةابتلاءاتنحومصوبةوعملوفقهايمانمواقف

أطرمنخروجعنذلكيتاتىولا.واقيعقليواجتهادوجدانيانفعال

سياقفيالمزكبةوالنظموالأحكامللمعانيتصريفعنبلالحقالدين

..ذاتهاالشريعةنصوص

علىتردوإنماتنسخهاولاالشرعأصولتغشىلاالتطويرفحركة

يصرفللظروفالشرعأحالهفما،وتحقيقهالفهمهاوالاجتهادالتدينوجوه

والاستدراكالنقصبأحوالرهينوكسبمالرأيناجعلفوما،بحسبها

.البشري

جديدةأشكالبعضاتخاذالدينتجديدمنالوجههذاعنوينتج

الحياةواقعمنيجسدهاماخلالمنالثابتةالدينقيمعنالأتمللتعبير

الحياةأشكالاستعادةإلىالاحيائيالتجديديهدفبينما،المستانفةالدينية

.(1)(برمتهاالسالفة

ال!تجديديقصرونالدينبعففقهاءان(الترابي)الدكتورويضيف

التدينلأشكاليتعرضتجديدكلفيويرتابون،التدينروحإحياءعلى

..والانحرافالتبديلةي!شخالمرنةوأحكامه

الأخرىهيالإسلاميالعالمشهدهاالتيالتجديدحركاتوان

تجديديمنهجعلىالاعتماددون،الدينيةالعاطفةاحياءعلىاقتصرت

.91ص،الترابيحمن.د.والتجديدالدين(1)
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..شامل

مآلكانالذيالاخفاقمرذلعلاالحركاتهذهاخفاقيفسرماوهذا

فكروجوهتوافيهاتكنلمالثائرالايماندوافعأنالحركاتتلكمنكثير

حينتلبثفمالزعيماتباعهمنأعمقصفوحدةولاعملمناهجولاتهديها

الىتنحرفأو،بالعقباتترتطمأو،الظلماتفيتخبطأندونهأوالنصر

داخلية.فتنةفيتتصادمأوتافهمسلك

بسيطهدتذلكلأنيجابههاالذيالباطلإبطالفيتفلحولربما

واجبنحوالمرحلةتلكتجاوزتف!ذا،بيسرعليهوالتوحداستيعابهيمكن

عليهاأشكلت،والإصلاحللتجديدالإيجابيالهدفوهو،الحقإحقاق

والتبلدالتخبطيخشىوهنا.أسبابهبهاوتفرقتوتشعباتهتعقيداته

الجهاديالانتفاضحركاتفيمعروفةامثلةكلهولذلك،والاختلاف

حركةلهاتتعرضالتيالعللأخطرمنهوبلوحديثآقديمآالإسلامي

.(؟"(الحديثةالإسلام

وتذكير،واستنهاضللروحبعثهوالإحياءانإذنوالتمايز

يسبقالعادةفيالإحياء)نبينهماوالتكامل،وتطويربناءهووالتجديد

..للتجديدوأرضيةمقدمةيكونأنوينبغي،التجديد

يكون"الحالةهذهففيللتجديدمنهجآالاحياءيكونأنيكفيولا

فالإحياء،(الترابي)الدكتوربعضهاأوضحكماكثيرةومشكلاتهناقصآ

الإحياءويجذريعتقالذيوهو،التجديدهيالأهموالمرحلة،مرحلة

..استمراريتهلهويضمن

..بينهماالترادفالجاثزعنالتمايزهذاكلمع

.61ص،ففهالمصلر(1)

58
http://www.al-maktabeh.com



أليأل!تلا(5أل!تلا

قضايافيوالتغييرالتغيرهوكما،الفكرقضايافيوالتجديدالتجدد

..الاجتماع

م!هجهناكيكنلملوحمىالزمنحركةمعيتغيرالمجتمعأنفكما

قريبةأوبعيدةأهداتنحوالمجتمعحركةويهندسويخططيبرمجللتغيير

منهجغيابمعحتىتجدداتفيهتحصلالفكرفكذلك،شاملةأوجزئية

..التجديد

المجتمع،فيالحالهوكماالنموفيحركتهلهالفكرانيعنيوهذا

.بأخرىاوبنسبةسقيمآأوسليمآيكونقدالنمووهذا

نأنريدولا،والعكسالمجتمعتجدداتعنبعيدآيتجددلاوالفكر

..المسألةهذهجدلياتقينخوض

فيوالعلباءالمفكرونبهايعتنلممسألةوالتجديدوالتجدد

لأن،عيبآأونقصآليسوهذا.ىيال!مإلاالفكرفيال!جديديةدراساتهم

ساحةعلىنفسهاتفرضالتيالحيويةبذاتليستوالتجددالتجديدمسألة
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..قعلواواالفكر

رأيين،علىتحصلتالموضوعهذافيوخقيقاتيبحثيخلالومن

رأي..المعرفيةومعالمهامكوناتهالهافكريةمرحلةعنيعبركلاهما

وبين.(غليونبرهان)للأستاذوآخر(المودوديالأعلىأبو)للأستاذ

..واضحمنهجسآاخنلافآالرأببن

لاأنزماننافيالناسألفقد)(المودودي)الأستاذيقولرأيهوعن

بينهممنتجددكللسذاجتهمفيسمون،والتجديدالتجددبينيفزقوا

القوةمنبشيءامضاهثمجديدبطريقجاءمنكلأنمنهمظئآ،مجددآ

إلىيبادرالذيعلىخصوصآاللقببهذاويجودون،المجددفهو،والعزم

التقهقر،إلىوجدهاإذاالماديةالجهةمنالمسلمةالأمةحالإصلاح

الإسلاممنجديدآخلطآزمانهفيالحاكمةللجاهليةبمعالجتهفيخرج

منيبقىلاالذيالكاملالجاهليةبصبغالأمةويصبغ،والجاهلية

الاسم.الأخصائصها

تكونولا،متجددينبلمجددينيكونونلاهذامثالأنوالحال

نأوذلك.بينهماماوشتان،الدينفيالتجددبلالدينتجديدمهمتهم

عبارةهوولاالجاهليةلمسالمةالوسائلالتماسعنعبارةيكونلاالتجديد

هوحفيقتهفيالتجديدبل،والجاهليةالإسلاممنجديدخلطإعمالعن

خالصآاحيائهعلىالعملثم،الجاهليةأجزاءمنجزءكلمنالإسلامتنقية

.(1"(الإمكانقدرعلىمحضآ

بينالبدايةمنذفميزأنعلينا):فيقول(غليون)الأستاذرأيأما

بصرف،الفكريةالمنظوماتعلىيطرأماأو،التجددهوالأول،أمرين

.51ص،المودوديالأعلىأبو.داحيائهالدينتجديدتاريخموجز(1)
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المعانيفيتحويرمن،لاأملذلكواعيةنفسهاهيكانتإذاعماالنظر

دائمةوتبدلاتتطوراتمنموضوعيآلهتخضعوما،والوظائفوالمفاهيم

والتراكماتالسيافاتوتبدلالاجتماعيةالأحوالوتغيرالتطوربمثها

المجتمعبهايفومالتيالواعيةالفعاليةهوالذيالتجديدوبين.التاريخية

آخر.أولهدفتوظيفهأواسنغلالهأوالتاريخيالتحولهذاتوجيهأجلمن

وأالجهادأوالثمريعةأوالحكممفهومعلىطرأماالتطورهذامظاهرومن

.الآنحتىالإسلاممنذالمعنىفيتبدلمنثقافتنافيالجماعةأوالأمة

الدينيةالأمورفيوالفصلالقضاءتعنيكانتالحكمكلمةأنالمعروتفمن

تعنيوهي.والتحكيموالاحتكاموالحكيمالحكمةومنها،الدينيةوغير

المعانيمنذلكوغيروالحاكميةالحكومةومنهاالسياسيالحكماليوم

.الجديدة

وهذا.تغييردونثابتةتبقىمعانأومفاهيمهناكليسالواقعوفي

لماوالمقياسالمعيارباعتبارهاالمرجعيةالحقبةوجودأهميةأساسآيفسر

المنظومة.وتطبيقالمفاهيماستخدامفيتبدلمنحصل

ضمنالتجددهذالوضعجماعيةأوفرديةواعيةخطة)ذآالتجديدان

يبقىحتىالداخلومنفكريآتنظيمهاعادةوبالتاليومتسقمعقولمنظور

..فاعلآ

علىبالضرورةايجابيةتغييراتحصولبالطبعالتجدديعنيولا

.(؟)(فاعليتهاتبدليعنيانه،الاجتماعيةاوالفكريةالمنظومة

التجددإلىينظرمنبينمنهجيآاختلافآالرأيينبينأنالواضحومن

حركةفيإليهينظرومن(المودودي)الأستاذرأيوهوالعملحركةفي

.73ص.المعاصرالإملاميالفكرفيوالتجديدالاجتهاد0(؟)
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هذافيمنهجناإلىأقربوالثاني(غليون)الأستاذرأيوهوالفكر

البحث.

ومتغيراتتحولاتمنالفكرعلىيطراماهوالتجددأنوالخلاصة

المنهجيةتفتقدالمتغيراتوهذهوالمجتمعالفكربينتفاعلاتنتيجة

خطا.فيتكونوقدصوابفيتكونوقد،والتخطيط

بمنهجيةأشبهيكونأنفيهفيفترضالتجددمقابلفيالتجديدأما

..المجتمعلإصلاحتمهيدآالفكراصلاحفيالمقاصدواضحة

المعرفيةومكوناتهامعالمهاوبلورةاليهاالتوصلنريدالتيوالمنهجية

الإسلايى.الفكرفيالتجددوترصدالتجديدعلىترتكزالتيهي
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الهما""(الت!لأيلأ

لحركةمراكبتهمنظورمنالإسلاميالفكرفيالتجديديفهمماغالبآ

الفكربأننبرهنحتى.تقدمهويواكب،تطوراتهيجاريأنولغرضالعصر

أماممتوقفآولاحركتهأمامراكدآولاالعصرعنغائبآليسالاسلامي

..تقدمه

منالإسلامأثبتهاقدوالفكريةالعلميةالعصرانجازاتمنالعديدوان

..ازدهارهعصورفيالإسلاميالفكربهاتطوراوفبل

.3فحسبالمعاصرةهوالتجديدهللكن،!يهريبلامماوهذا

العباراتمننعطيهأنهوالإسلاميالفكرتجديدأنهلأي

.؟فحسبمعاصرآتجعلهماوالمضامينوالدلالات

ليسلكن،الحيويةالتجديدمكوناتمنالمعابمرةأنالحقيقة

..معاصرةكلهالتجديد

منهجيففيالحديثالاسلاميالفكرفيإشكاليةعنيكشفوهذا

الىأقربمنهجيةوهي،والمستحدثةالمعاصرةالفكريةالقضايالمعالجة
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التشابهعناصرابرازحولتدورظرفيةإجرائيةوبطريقةالذاتعنالدفاع

نأدون،المعاصرةوالفيمالإسلاميةالمبادىءبينالنقاربأو،والتماثل

عنبعيدآالإسلاميةالنظرياتوصياغةبلورةإلىالمنهجيةهذهترتقي

..الذاتعنوالدفاعوالمظلوميةالانفعال

منشأنآأعظمناحيةالتجديدلهذاإن)(إقبال)الدكتوررأيوعلى

الإسلاميالعالمدان.وأحوالهاالعصريةالحياةأوضاعمعالملاءمةمجزد

شجاعةفييقدمأنعليهينبغيجديدةوتجاربنفادعميقبتفكيرمزؤدوهو

.(1)(ينتظرهالذيالتجديدإتمامعلى

نإ):قولهفي(غليون)الدكتورعنهايتحدثالإشكاليةوذات

الإسلامفيالوحيدةالفكريالمجديدمدرسةكانتالتيالسلفيةالمدرسة

إعادةهوبهقامتماجوهرإن.أبدآالتجديدمنهجفيتجددلم،المعاصر

وبذلك،العصرحاجاتزاويةمنأصيلةإسلاميةومفاهيمقيمإلىالنظر

مقبولةنظريةأرضيةللمجتمعوقدمتوالحداثةالجدةصفةعليهاأضفت

العصرية.والأفكارالقبمواستيعابوفهملقبول

المعانيعلىكبيرةتجديداتالسلفيالفكرأدخلالطريقةبهذه

القرنأعني،العصرذلكفيمستخدمةكانتماحسبالإسلامية

..الماضي

ذلك.وراءماإلىبالتجديدتذهبأنتستطعلمالسلفيةلكن

تطورفأي.عليهقادرةالتاريخيةالوجهةمنكانتماأنهاهذافيوالسبب

المرحلةبهذهالإجباريالمروردونممكنآيكنلمإسلاميعربيفكري

عدتههيماثم،مطاليبههيوماالعصرهومامعرنةدونأي،الانتقالية

.206ص،الاملامنيالدينيالتفكيرقجديد(1)
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...لنظريةا

الفكريوالتجديد،نفسهالتفكيرمنهجفيالتفكيرتراجعلملكنها

مف.جزء

قربتالتيالحديثةأوالغربيةالمفاهيمفيالنظرتعدلمأنهاكما

نظرةتنظرولم،تنقيحهافيفكرتولاوالمسلمينالعربأذهانمنمعانيها

فيتدخلهاأنأرادتأوأدخلتهاالتيالجديدةالعصريةالمفاهيمالىنقدية

...الإسلاميةالعربيةالفكريةالمنظومة

ولاالتجديدتسئيهأنيمكنبماإطلاقآلهعلاقةلاالمفهومأنوالواتع

كما-يرتبطأنيجبالتجديدمفهوموان.اليهقادماالىالأيفودأنيمكن

تستعيدانفكريةلمنظومةيسمحبماأيالفكريالإبداعبمفهوم-بالفعلهو

.المتجددةأوالجديدةللمعانيالمبدعالانتاجعلىوقدرتهافاعليتها

يعنييكنلمالذيالتكيفلمفهومالمقابلهوهذاالإبداعيةومفهوم

المعانيصبغبوسائلتجديدإلىالمحتاجةالمنظوماتتزوبدالأالواقعفي

.الجديدةبالصبغةالقديمة

شروطفيالفكريةالمنظومةوضعهوبالتحديثالمقصودنفهموحتى

لمالتي،الجديدةالحلولإنتاجعلىوقدراتها).كاناتهاتفجيرلهاتتيح

أيضآالحديثالغربيعرفهاأنيمكنلاوالتي،العربيالماضييعرفها

.(؟)(مختلفةوتاريخيةاجتماعيةبوضعيةمتعلقةلأنها

أختلفأننيالأ،الإجمالفي(غليون)الدكنورمعأتفقكنتوان

منها:والتفاصيلالمفرداتبعضفيمعه

.70ص،المعاصرالاملاميالفكرفيوالتجديدالاجتهاد(1)
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يقولالصعاصرالفكرمعالسلفيالفكرتعاطيلطريقةنقدهفي-1

المختلط،التراكممننوعلحصولقاعدةهذهوكانت)(غليون)الدكتور

والمعاديةالليبراليةالحديئةوالمعانيالتناقضاتلتكالمراكمةأو

الحداثةفكرةوسممما،معآللعقلانيةوالمعاديةالعقلانية،لليبرالية

المستقدمةالحديثةالمنظوماتوفقدت.الاتساقوعدموالارتباكبالتشوش

تعنىالعقلانيةأصبحتهكذا.وديناميتهاالداخليمنطقهانفسهالوقتفي

والانطباعيةوالسرياليةوالرمزية،والداروينيةالهيجليةنفسهالوقتفي

التمايزكلأساسيةمقولةإلىالحداثةتحويلألغىباختصار.والتعبيرية

الخداثةفأصبحت،بينهافيماتباينهاألغىكما،الحديثةالنظمفيالداخلي

.(؟)(منماهيةواحدةكتلة

حينمعاكسةجهةمن(غليون)الدك!ورعلىيؤخذبتمامهالنقدفهذا

هيوهل3السلفيةبالمدرسةيقصدفماذا،ب!طلاقهالسلفيالفكرمعيتعامل

.(بذلكيقولأحدولا؟الاتجاهواحدةفكريةمدرسة

داطلاقهبتمامهعليهيصدقلاوالمعاصرالحديثالإسلاميفالفكر

الفكرروافدهيمتعددةمناهجفيتتمثلاجتهاداتفهناك.السلفيبالفكر

والبنا،،رضاورشيد،وعبده،الأفغافئ)كاجتهاداتالاسلامي

نبيوبن،داقبال،والقرضاوي،والغزالي،وعودة،وقطب

السلفي،بالفكرهؤلاءاجتهاداتكلعننقولأنيصدقفهل(..وغيرهم

اتجاهعندالاسلاميالفكرننتقدفلماذا)متعددةالفكريةإضافاتهمأنمع

ولا،الفكرآلأوربيداخلالعديدةالفكريةالاتجاهاتبينيميزلابأنهمعين

الإسلامياالفكرداخلالعديدةالاتجاهاتبينالتمييزبهذاأنفسنانطالب

.72ص،نفهال!صهمر(1)
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.أالاسلاميللفيهرفهموعدمالغربيللفكرفهمهووهل

الفكر"علىيصدقيفهوالإسلاميالفكرنطلقحينثانيةجهةمن

والتبالرالقصدن!فالسلفيالفكرنطلقوحين،،الشيعيالفكر"و،السني

إطلاقوصوابدقةعدمعلىدلالةفيهوهذا.فقطيش!لاالفكرإلىيعمير

الاسلامي.الفكربهيقصدحينالسلفيالفكر

منفقصدهالسلفيالفكرمممطلحيستعملحينالبعضعندنعرفهوما

ما.وبتجريحبتصورالإسلاميالفكريوصمأنذلك

صزحكماأبدآالتجديدمنهجفيتجددلمالسلفيةالمدرسةإن-2

فقصهناككانف!ذا،ب!طلاقصحيحآليسوهذا"غليون،الدكتوربذلك

التفكيرتجديد8في(إقبال)الدكتورمحاولةنعرفف!فناوالأ،سليمفهذا

فيالكتابوهذا،م1929سنةبا!كلاهذاصدروقد"الإسلامفيالديني

أحد)(إقبال)كتابأن(زيادةخالد)!العربالمثقفينبعضنظر

العمقمنالقدربهذاوتتميزمسلممفكركتبهاالتيالقليلةالمؤلفات

.(؟)(لوم!ثلاو

بالجرأةتتصفالتي(الترابيحسن)الدكتورمحاولاتإلىبالإضافة

..المحاولاتمنوغيرها.(2"والعمق

هوالسلفيةالمدرسةبهقامتماإن(غليون)الدكتوريقولحين-3

المفهوموهذا..العصرحاجاتزاويةمنإسلاميةمفاهيمالىالنظرإعادة

هـ؟411/م؟990خريف،التاسعالعدد،الثالثةالشة،(لبناناالاتجهاد،1)

.239،!ع

وايجديد،الدين5(الترابي)الدكتورعندللتجديدالمنهجيةابمحاولاتهذ.من(2)

والشريعالفقهمنهجية8،الاصلاصالفقهأصولتجديد88الاسلاميالفكرقجديد"

.8والئحديثالاصلاميةالحركة5،الاملامي
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بالتجديد.نسئيهأنيمكنبمااطلاقآلهعلاقةلا

كمامعاصرةكلهلي!فالتجديدنظرفيهالاطلاقبهذاالرأيوهذا

يكونأنالتجديدمنفمطلوب.مكوناتهمناسامقفكؤنلكنهاقدمت

التجديد.كلهيتكنلموانالتجديددلائلمنوالمعاصرة،معاصرآ
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1إجتيا5(التجلأيلأ

مصطلحمنوالتدوالالاستعمالفيأسبقكمصطلحالإجتهاد

وقد..الثانيمنودفةأصالةكثروهو،الاسلاميالفكرتاريخفيالتجديد

بالتشريعالوامعلارتباولوالاستعمالوالدقةالأصالةهدهالإجتهاداكتسب

الإملامي.الفقهأصولعلمعليهاتاسسالتيالقاعدةولأنه،الاسلامي

الارومبشموليةثاملآكانوأصالتهجوهرهفيالإسلامفيوالاجتهاد

والسيام!يةوالاقصاديةوالاجتماعيةالفكرية9أبعادهابمختلفللحياة

-91353(الصدرباقرمحمد)السيديقولوكما،الخ..والتربوية

للهدفعريفىخطعلىمتفقونأنناأظن)!م1980-1935هـ/0014

تطبيقمنالمسلمينتمكينوهو.بهوتتأثرالاجتهادحركةتتوخاهالذي

فميزأنيجببوضوحالهدفأبعادفدركولكي..للحباةالاملامبةالنظربة

مجالين:بين

ي!صلالذيوبالقدر،الفرديالمجالفيالنظريةتطبيق:أحدهما

.الفردبسلوك
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الجماعةحياةدافامة.الاجتماعيالمجالفيالنظريةتطبيق:والآخر

(1)(وسياسيةواقتصاديةاجتماعيةعلاقاتمنذلكيتطلبهبماأساسهاعلى

التجديد،وخلفياتدلالاتكلويستوعبيتضمنالفهمبهداوالاجتهاد

..الاجتهادفيالمتضمنةالقدرةهذهلديهليستالتجديدبينما

خاصة،الإسلاميالفقهتراثمنيفهمكما،الخديدمعنىإن)و

تحتمنضويآكانالمجددومفهوم،الاجتهأداصطلاحتحتمنضويآكان

عالجوهافقدالتجديدقضيةالأصوليونعالجوعندما،المجتهدإصطلاح

مبحثنجد،ثمومن،الاجتهادموضوعةخلالمن،والحقيقةالواتعفي

أولمن،كافةالاسلاميالفقهأصولكتبفيوضافيآمحورئآالاجتهاد

فيه.الخوضيجوزلاومالهيجوزماوحتىوالإسلامالعدالةشرط

منالفقهيتراثنافيوعلميةدقةكثرالاجتهادمصطلحكانلفد

.(2)(التجديدمصطلح

الإسلامفيالاجتهادمنوضبطهودقتأصالتهيكتسبإنماوالتجديد

..الإسلاميالتشريعوضوابطوأصولقواعدتبلورتحيث

معنتفقولا.داه!جالاعنبديلآأوعوضآالتجديديكونأننريدولا

فكريكبديليطرحكانالتجديدأنيصورحين(سلطانجمال)الأستاذ

منوجهآأو،لهمرادفآيكونأنمنبدلآالاجتهادلمصطلحمعاصر

وجوهه.

الحديثالإسلاعيالفكرفيالنجديدمصطلحبروزدان)

هـ1411-م1990خريف،التامعالعدد،الثالثةالنة(لبناناالاجتهاد(1)

.492ص

.61ص.الاملاميالفكرتجديد(2)
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)عادةالىمدعوينتجعلنا،ومعرفيةفكريةمرحلةواكبقد،والمعاصر

وخلفياتها.المرحلةتلكضوءعلىلهالرؤيةتنويعأو،فيهالنظر

تتسربالعلمانيةالم!هجيةفيهابدأتمرحلةفيالمصطلحضاعفقد

.(؟"(والفنيةوالقيميةوالمعرفيةالفكريةحياتنافيواسعةقطاعاتفي

العلماءوبحوثدراساتفيمصداقيةلهأرىلاالرأيوهذا

..الإسلاميينوالمفكرين

انكمثىالإسلاميةالأفةبهامزتحضاريةولأسبابالزمنوبمرور

بالفقهترتبطمحدودةجوانبفيانحصرحتىوتراجعالإسلامفيالاجتهاد

السيدتعليلوفي،الشيعيالإسلايىالفكرفيوبالذات،الفقهوأصول

الاسلاميوالفقهالفكرفيالمجددينمنوهو(الصدرباقرمحمد)

الناحيةومنالمبدأحيثمنالاجتهادحركة):يقولحيث،الشيعي

والاجتماعي-الفردي-التطبيقمجاليكلاتستهدفكانتوان،النظرية

عاشهالذيالتاريخيخطهافيولكنها،العقيدةحسابفيسواءلأنهما

الأولالمجالنحوا!ثرعلىهدفهافيتتجهكانتالشيعيالصعيدعلى

صورةذهنهفييتمثلالاستنباطعمليةخلالفالمجتهد.-الفردي-فحسب

ولا.سلوكهعلىللحياةالاسلاميةالنظريةيطبقأنيريدالذيالمسلمالفرد

أساسعلىوعلاتاتهحياتهينشىءانيحاولالذيالمجتمعصورةيتمثل

الموضوعيةظروفهلهالهدففيوالانكماشالخصيصوهذا.الإروم

ولدتمنذقاستالشيعةعندالاجتهادحركةن!ف.التاريخيةوملابساته

نتيجة،الإسلاميللفقهالاجتماعبةالمجالاتعنسياسيآعزلآتقريبآ

بحركةالبقاعكثروفي،المختلفةالإسلاميةالعصورفيالحكملارتباط

.61ص،ففسهالمصلر(؟،
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السنة.عندالاجتهاد

الذيالهدفنطاقنفليصإلىتدربجبآأدىالسياسيالعزلوهذا

بأنشعورهاالزمنمزمعوتعمق،لحسابهالشيعةعندالاجتهادحركةتعمل

مجالهووتستهدفهالحياةواقععليهتنعكسأنيمكنالذيالوحيدمجالها

الفقيهذهنفيالمسلمالفردبصورةالاجتهادارتبطوهكذا.الفرديالتطبيق

المسلم.المجتمعبصورةلا

فجمفقطالاعتباربعينللتطبيقالفرديالمجالوأخذالانكماضان

باستمراريركزالاجتهادأخذفقد.الموضوعيةالناحيةمنالفقهانكماشعنه

وأهملت،الفرديالتطبيقيبالمجالاتصالآابح!رالفقهيةالجوانبعلى

هدفهلانكماشنتيجة،الاجتماعيالتطبيتيللمجالتمهدالتيالمواضيع

إلىوحاجتهالمسلمالفردإلىغالبآالاستنباطعنالفقيهذهنوانكماش

الاجتماعية.حياتهاتنظيمإلىوحاجتهاالمسلمةالجماعةعنبدلآالتوجيه

منالفقهانكماشإلىفقطبؤدلمالفقيهلدىالذهنيالانكماشوهذا

الفقيهنظرةإلىالفرديةتسربالىبالتدريجأدىبل،الموضوعيةالناحبة

تطبيقمنالفرديالجانبترسخبسببالفقيهن!ف،نفسهاالشريعةنحو

ومث!اكله،الفردالىينظرأنواعتياده،ذهنهفيللحياةالاسلاميةالنظرية

وكأن.فرديآطابعآفاتخذتالشريعةالىنظرتهعلىهذاموقفهعكسى

فحسببهالفقيهيعملالذيالمنكمشالهدفحدودفيتعملذاتهاالريعة

.(؟)(للحياةالإسلاميةالنظريةتطبيقمنالفردي9لجانبوهو

السني،الإسلاميالفكرفيوتداولآشهرةر!كالتجديدومصطلح

ولعل.يعي!ثلاالاسلاميالفكرفيجدآمحدودآيكنلم)نينعدمويكاد

.94عى،مابقمصلر،الاجنهاد(1)
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الفكرفيتغلقولمتتوقفلموالاستنباطالاجتهادحركةإنذلك!!ير

..الثجديدمندلالةأعمقالاجتهادولأن،الشيعي

كانأنهالأيعي!ثلاالاسلاميالفكرفيعمليآيغلقلمالاجتهادأنومع

الحياةأوضاعمعوالتعايشالتفاعلحيثمننسبيةبدرجةمغلقآشبه

ومتغيراتها.الزمنوحركةوتطوراتها

فيتركزأنلذلكنتيجةالشيعيالفكرفيحصلالذيوالتطور

النظرياتفيوأفرط،متوازنةغيربصورةتضخمالذيالفقهمجالات

.والألفاظالعباراتوتعقيدات،والجدليات

والمستقبلية.الظرفيةومتطلباتهالواقععنالانقطاعبسببكلهوهذا

يشهدنلمالاجتهادبابفيهأغلقالديالسنيالاسلاميالفكرأما

الفكرفيحصلكالذيالفعهوأصولالفعهلهضالافيةر!بكلهطورا!

الثقافةبقضاياالاهتمامهوفيهحصلا.لذيالهامالتطورلكن،الشيعي

تطوراتمعوتعايثنهلتفاعلهحيويآكانالجانبهذاوفي،الاسلاميوالفكر

الفكرفيالاجتهادأنالشيعةالمفكرينبعضنظروفي..ومتغيراتهاالحياة

لأن،نسبيآمغلقالواقعحيثمنلكنهمفتوحالمبدأحيثمنالشيعي

ومنغيراتهاتطوراتهاوتقنينالحياةادارةهووفلسفتهحكمتهفيالاجتهاد

الإم!لامية،الثريعةمنظومةوفقدابداعوتجديدتقادممنفيهاماوكل

والثقافةالاتتصادمجالاتفيوالمجتمعالإنسانحياةتكونبحيث

خالصةوتعالىسبحانهاللهالىعبكةكلهاوالسياسةوالتربيةوالاجتماع

الاسلامية.الريعةبصبغةمصبوغةفؤخدة

مفتوحهوالسنيالفكرفيالمبدأحيثمنمغلقهوالذيوالاجتهاد

وتفاعلهبالواقعلصلتهأخرىدونمجالاتوفينسبيوبمقدارآخربشكل
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الفكرالىبصعوبةدخلومفهومكمصطلحتاريخيآوالاجتهاد

محمددي!سلا)ذلكويشرح،طويلمخاضبعدالأتتقبلهولم،الشيي

الومعبذل"وهوالجهدمنمأخوذاللغةفيالاجتهاد)بقوله(الصدرباقر

الصعيدعلى-مرةلأول-الكلمةهذهاسنعملتوفد8مابعملللفبام

الفقهمدارسبعضقررتهاالتيالقواعدمنقاعدةعنبهاللتعبيرالفقى

نأأراداذاالفقيهان":القائلةالقاعدةوهي.أساسهاعلىوسارتالسني

الىرجعالسئةأوالكتابهنعليهيدذنضآيجدولمشرعيآحكمآيستنبط

فالفقيه،الشخصيالتفكيريعنيهناوالاجتهاد.،النمعنبدلآالاجتهاد

يرجحماعلىويبنيوششلهمهالخاصتفكيرهإلىيرجعالنصيجدلاحيث

أيضآ.بالرأيعنهيعبروقد،تشريعمنالشخصيفكرهفي

منومصدرآ،الفقيهأدلةمندليلآيعتبرالمعنىبهذاوالاجتهاد

بهما،وششدلالسنةأوالكتابالىيستخدقدالفقيهأنفكما،مصادره

وششدذالشخصيالاجتهادإلىيستندالنصتوفرعدمحالاتفيكذلك

وعلى،السنيالفقهفيكبيرةمدارسللاجتهادالمعنىبهذانادتوقد

أئمةمنشديدةمعارضةالوقتنفسفيولقي،8حنيفةأبي"مدرسةراسها

...مدرستهمإلىينتسبونالذينوالفقهاءالبيت!أهل

أهلأئمةعنالمأثورةوالرواياتالهجريالسابعالقرنومنذ

منيتخذالذيالفقهيالمبدأذلكبهوتريد،الاجتهادتذمالبيت!

هذاضدالحملةدخلتوقد،الحكممصادرمنمصدرآالشخصيالمكير

حملواالذينوالرواة-أيضآ-الأئمةعصرفيالتصنيفدورالفقهيالمبدأ
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أسماهكتابآ8الزبيريالرحمنعبدبنالثهعبد"عنففقد،آثارهم

الاجتهادأصحابعلىوالرذالأواثلعلىالطعونفيالاستفادة"

فيكتابآ8المدنيالفتحأبيبنإبراهيمبنهلال8وصنف.،والقياس

."العقولنتائجعلىواعتمدالرسولآثارردمنعلىالرد،باسمالموضوع

بنعليبنإسماعيل8منهاقريبآاوالصغرىالغيبةعصرفيوصنف

في،أبانبنعيسى8علىالرذفيكتابآ،النوبختيسهلأبيبنإسحاق

ترجمةفيالزجالصاحب،النجاشي"كلهذلكعلىنصكما،الاجتهاد

.هؤلاءمنواحدكل

الرابعالقرنأواسطفي،الصدوق5نجدالصغرىالغيبةأعقابوفي

الشيخيجيىءالرابعالقرنأواخروفي.الحملةتلكيواصل،الهجري

ابنعلىالنقضآباسمكتابآويكتبالخطنفسعلىفيسير"المفيد"

.،الرأياجتهادفيالجنيد

القرنأوائلفي"المرتضى8السيدلدىنفسهالمصطلحونجد

لاالاماميةوأن،باطلالاجتهاد)ن،الذريعةفيكتبإذ،الهجريالخامس

.8الاجتهادولاالرأيولابالظنالعملعندهميجوز

الشيخ-عصرإلى-الاجتهادكلمةفيالاصطلاحهذاواستمر

فيكتبوتد-الهجريالخامسالفرناواسطفيتوفيالذي،الطوسي8

محظوربل،بدليلينليساأنهمافعسدناوالاجتهادالقياسأما8-العدةكتابه

.،اسنعمالهماالشريعةفي

السادسالقرنأواخرفي"ادرش!ابن"عندنراهالموقفوذات

."عندناباطلوالاجتهادوالاستحسانالقياس"أنكتبحيثالهجري

يوجدولا،فقهاثنامصطلحفيذلكبعدتطورتالاجتهادكلمةولكن
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"المعارجةكتابمنتاريخآأقدمالتطورهذايعكسشيعينمقالآنلدينا

حقيقةعنوانتحتكتب-إذ676-سنةالمثوفى8الحفي8للمحقق

الأحكاماممتخراجفيالجهدبذلالفقهاءعرففيوهو5الاجتهاد

،اجتهادآالشرعأدلةمنالأحكاماصتخراجيكونالاعتباروبهذا،الشرعية

فيالضوصظواهرمنمستفادةليستنظريةاعتباراتعلىتبتشلأفها

التفريرهذاعلىالقياصفيكون،غيرهأوقياسآالدلبلذلككانم!واءا!نر

أهلمنالاماميةيكونأن-هذاعلى-يلزم:قيلن!ف.الاجتهادأقسامأحد

جملةعنالقياسأنحيثمن)يهامفيهلكنكذلكالأمر:قلنا.الاجتهاد

الأحكامتحصيلفيالاجتهادأهلمنكناالقياساسشيف!ذا،الاجتهاد

.8القياصأحدهاليسالنيالنظريةبالطرق

فيتزالولاكانتالاجتهادكلمةأنبوضوحالنصهذاعلىويلاحظ

نأإلىالنصيلمحولهذا،الأولالمصطلحبتبعةمثقلةالإماميةالذهنية

الإماميةفقهاءيسميأنعلبهويثقلالوصفهذامنيتحرجمنهناك

مجتهدين.

وأطؤرهأنبعدالاجتهاداسمعنيتحرجلم،الحليآالمحققولكن

الامامي،الفقهفيالاستنباطمناهجمعيتفقتطويرآالفقهاءعرففيتطور

يصدركمابهيستدلودليلآ،عنهيصدرللفقيهمصدرآالاجتهادكانبينماإذ

يبذلهالذيالجهدعنيعبرالجديدالمصطلحفيأصبح،روايةأوآيةعن

منمصدرآيعدفلم،ومصادر،أدلتهمنالرعيالحكمامشخراجفيالفقيه

يمارصهاالتيمصادرهمنالحكماستنباطعمليةهوبل،الاستنباطمصالحر

الففيه.

فقد،-أيضآ-بتطورالاجتهادلكلمةالجديدالمعنىهذامزوقد

ألىتستندلاالتيالاستنباطعملياتفطاقفي8الحلي8المحققحدد.
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تسمىالنصوصظواهرإلىتستندلااستنباطعمليةفكل،النصو!ىظواهر

نأالتحديدهذاإلىالدافعولعل.الظواهرتلكالىيستندمادوناجتهادآ

يسمىعلميعناءأوجهدكثيرفيهليسالنصظاهرمنالحكماستنباط

.اجتهادآ

الحكماستنباطعمليةيشملفاصبحذلكبعدالاجتهادنطاقاتسعثم

عمليةأنبحقلاحظواهذابعدالأصولي!ينلأن،--ايضآالنصظاهرمن

سبيلفيالعلميالجهدمنكثيرآتستبطنالنصظاهرمنالحكماستنباط

العرفي.الظهورحجيةداثباتوتحديدهالظهورمعرفة

تطورفيشملبل،الحدهذاعندكمصطلحتومعالاجتهاديقفولم

عمليةكلالاجتهادفيفدخلت،ألوانهابكلالاستنباطعمليةحديث

الدليلانامةطريقعنالشريعةتجاهالعمليالموقفلتحديدالفقيهحارسها

.(؟)(مباشرةالعمليالموقفتعيينعلىأوالثرعيالحكمعلى

الاجتهادمفهومدلالاتاستيعابفيالمتعاقبالتطورهذامعوحتى

الطويلالمخاضذلككلبعدمماكنأالمفهومهذايس!تقرلمالشيعيالفكرفي

بوادرهظهرتتيارمنقويةلمعارضةالمفهومهذاتعرضالزمنمنفترةفبعد

عرفماوهوالهجريعثرالثانيالقرنوخلالعشراديالصالفرنأوائلفي

والتي،والعقلالاجتهادمقابلفيبالأخبارلتمسكها8الاخباربة8بالحركة

(الأسترآباديأمينمحمدالميرزا)مؤسصهايدعلىظهرت

لحركةوالنطورالنمومسبرةبعرفلأنالنبارهذاكادوفدهـ!1023ت9

الث!يعي.الإسلاميالفكرفيوالاستنباطالاجتهاد

،النجاحمكلبة:طهران8الصدرباقرمحمددي!لا.للأصولالجديدةالمعالم(1)

.28-23ص،م1975النانيةالطبعة
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التحولاتأعمقمنواحدعنيكشفالتاريخيالشاقهذاوتطورات

دعمالذيالآخروالتطور.الشيعيالإسلاميالفكرفيوالمنهجيةالمعرفبة

انتصارهوالشيعيالاسلاميالفكرفيوتقدمهاونموهاالاجتهادحركةمسيرة

الثيئيصفهاالتيالحركة،الأخباريةالمدرسةعلىالأصوليةالمدرسة

بجمودتتميزوهي.للعقلمناوئةحركةالأخباريةكانت)(المطهري)

وجهفيالشجعانالمبرزينالعلماءمنعددوقوفولولا.عجيبينوجفاف

.(؟"(الحاضرووضعناموقعنانعرفكنالما،وصدهاالموجةتلك

الفكرفيتتوقفلموالاستنباطالاجتهادحركةكانتلماوالشاهد

تداولآكثرالاجتهادمصطلحجعلماهذا،جمودمنأصابهامامعالشيعي

الاجتهادبابكانولما.التجديدمصطلحمنالشيعيالفكرفيواستعمالآ

تداولآكثرالتجديدمصطلحجعلماهذا،السنيالفكرفيأغلققد

التجديدالىفذهبالاستنباطعنتوقفالذيالسنيالفكرفيواسمعمالآ

والثقافي.الفكري

تناسبآكثرالتجديدمصطلحاستعمالنجدوالثقافةالفكرمجالوفي

توازنهلنحفظالتأصيلعننفصلهلاالتجديدكانن!دالاجتهادمصطلحمن

وضوابطه.

،م1989،التعارفدار:بيروت،مطهريمرتفىالئيخ.الإسلامفيالاتجهاد(1)

.15عر،
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الهلأقيالمملمأأاللأينلياإملمأبيلالتبيلأ

للثجديددعوةهي،الحديثالعصرفيالإسلاميالإصلاححركة

والتخلفالانحطاطمنالإصلاميةالأفةأوضاعتغييرنحووالنهضةوالاحياء

والتقاليدوالخرافاتالب!عدازالةالدينالىوالعودة،والحضارةالتقدمالى

الدين.أوالعقلمعتتفقلاالتي

الأمةفيتجديدحركةأعمق-الإسلاميالاصلاححركة-أيوهي

حركةتكنفلم،وعملفكرمنبهاتصفتلماالحديثالعصرفيالام!لامية

فيجاءتأنهاكما.عملبلافكريةدعوةتكنولم،فكريةدعوةيلاعملية

الاستعماريالاحتلالتحتالاسلاميةالبلادكانتتاريخبةظروف

حيث،الإسلاميةالحياةتحولاتعلىالأثرأعمقلهكانالذي،الأوركاكي

شخصيةومسخانفصامعلىومعنويةماديةقدراتمنيملكبماعمل

فرضآالأوربيالنموذجوفرض،الإسلاميةالأمةوهويةالمسلمالانسان

والاجتماعية.الفرديةالحياةتفاص!يللكلث!املآ

الأتةفيلامعآتاريخآالاسلاميالإصلاححركةكانتهنامن
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لاسلامية.ا

كانتأنفبعد،تحولبمرحلةالاملاميالاصلاححركةمزتوقد

دينياصلاحالىالاتجاهاتبعضعندتحولت،ومدنيدينياصلاححركة

أضعفالتحولهذا،دينيبلامدنيالىاخرىاتجاهاتوعند،مدنيبلا

خي!ثلاالأستاذتقديروعلىالاسلاميالإصلاححركةفيالحضاريةالقدرة

كتابهفيالاسلاميالإصلاححركةدرسالذي(مطهريمرتضى)

-إنيقولكما-الشخصيرأيهوهو8الأخيرالقرنفيالإسلاميةالحركات"

خينوتحجرهاانكماثمهاالىأذىنوعيتحولفيهاحصلالاصلاحيةالحركة

الذيالروحذلكبعدوتغيرت،سلفيةحركةالىاصلاحيةحركةمنتحولت

تفقد(الأفغانيالدينجمالالسيد)بدأهاالتيالاسلاميةالحركةجعل

تحولوالاستبدادالاستعمارضدالنضالكانأنوبعد،وحرارتهااهميتها

."1"(الحنبليالمذهبمعتقداتتخالفإلتيالضائلضدنضالالى

تجديدبلاالدينيالتجديدعلىدعوتهااتتصرتالسلفيةفالحركة

..مدفى

التجديدعلىدعوتهاركزت)صلاحيةحركةهناككانتالمقابلفي

رافعرفاعة)الحركةهذهفينماأبرزومنالكبرىالأهميةوأولتهالمدني

خير)و،مصرفيأم1873-1801هـ/1290-91216(الطهطاوي

تونس.فيأم0189-0181هـ/1308-91225(التونسيالدين

علىبالتركيزكبيرحذالىمشث!ابهآالإصلاحفيمنهجهماوكان

بعد،والإداريالسياسيالنظامهيكليةفيوالتنظيميةالاداريةالإصلاحات

والقانونيةالسياسيةونظمهاوأفكارهاأورباتجاربعلىانفتاحهما

.65ص،الأخيرالقرنفيالاملاميةالحركات(؟)
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علميةبعثةأولرافق،أزهريشيخوهو(الطهطاويرفاعة)ف.والإدارية

لتلكدينيوواعظك!مام(عليمحمد)عهدفي،باريسالىمصرية

حيث!1831-91826سنواتخمسالفرنسيةالعاصمةفيوأقام،البعثة

سائدهوعئاومختلفجديدهوماكلالىالتعرففيالطهطاويرغب)

اهتمامهف!لى،عامبرجهيمال!مإلا-العرليوالشرقخاصةمصرفييومذاك

قراءاتهوكانت،الناريخبعلمعندهمثمابهاهثمامثمةكانوالنحوباللغة

الكتب،الجغرافيافيوكذا..رفيعمستوىوذاتمتنوعةالتاريخلكتب

مطالعاتهأما،والسياسيةوالرياضيةوالطبيعيةالتاريخيةالجغرافياتشملالتي

."؟"(مؤلفاتهفيالجمالتأثيرلهافكانوالسياسةالقانونفي

في8باريزتلخيصفيالأبريزتخليص،كتابهألفمصرالىعادولما

م!نواثخمسخلالوخواطرهمشاهداتهكلفيهدؤنالذي.م1834عام

بارش!.فياقامتهمن

والقانونيةالسياسيةالفرنسيينالمفكرينآراءمؤلفاتهكلضمنكما

والإدارية.

م.1852عامبارشىالىأوفد)الآخرهو(التونسيالدينخير)أما

ب!صلاحاتوقامالوزارةفتولىتونسالىعادثم،سنواتأربعفيهافأقام

مظ!لاادخالفيوساهم،والاقنصادوالصحةوالنعليمالإدارةفيهامة

.(2"(التونسيةالدولةالىالحديثةالغربية

كتابهالتونسيالدينلخيرالمدنيالإصلاحيالمنهجعنيعبروما

،حمدانأبوسير.الطهطاويرفاعةأثارهاكماوالاجتماعيةالفكرالساثل(1)

.م1991ديسمبر02،-54501-العدد(لندناالحياة

المحافظة،على.1914-1798النهضةعصرفيالعربمحندالفكرالاتجاهات(2)

.99ص،م1987الخامسةالطبعة،للنرالأهلية:بيروت
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تطور)فيهعرضوقد،الممالكأحوالمعرفةفيالمسالكأقوم"المعروف

وأكثرهاالدولأقوىكانتالتي،الأوربيةالدولمخلففيالحكمانظمة

الايجابيةالجوانبوأبرز.بينهامقارنةوعقد.عصرهفيوازدهارآتقدمآ

.(؟)(الاسلاميةالشريعةمعتتعارضلاالتيتلكوخاصة،فيها

الأصليالباعثإن)(التونسي)يقولالكتابتأليفغرضوعن

واحد:مقصدالىآيلانأمرانذلكعلى

والعلمالسياسةرجالمنوالحزمالنيرةذويإغراء:أحدهما

الإسلامية،الأفةحالحسنإلىالموصلةالوسائلمنيمكنهممابالتماس

الثروةطريقوتمهيد،والعرفانالعلومدوائربمثل،تمدنهاأسبابوتنمية

البطالة.أسبابونفي،الصناعاتساثروترويج،والتجارةالزراعةمن

الأمل،منهالمتولد،الأمنمنهالمتولدالإمارةحسنذلكجميعوأساس

وليس،بالعيانالأوروباويةالممالكفيالمشاهدالعملاتقانمنهالمتولد

.بيانبعده

فيتماديهمعنالمسلمينعواممنالغفلاتذويتحذير:وثانيهما

فيانتقشمابمجردلشرعناالموافقةالغيرسيرةمنيحمدعئاالاعراض

نأينبغيوالتراتيبالسيرمنالمسلمغيرعليهماجميعأنمنعقولهم

.(2)(تذكرولاتنبذأنيجبماذلكفيوتآليفهم،يهجر

التونسي()يقولالاصلاحيمنهجهفيالمحوريةفكرتهوعن

لملوالتيالسياسيةالتنظيماتلوجوبالكافيةالأدلةبيانتقدموحيث)

حسنهاعلىالأدلةفيكافيآلكانمنهاوالمتوظفينالأجنبيتنفيرالآيكن

.ط!فنالمصدر(1)

.هص،التونيالدفىخير.الممالكأحوالمعرفةفيالمسالكأقوم(2)
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الإسلامأمراءعلىالواجباتأهممنكان.المملكةبمصالحولياقتها

دعاثمعلىمؤسسةتنظيماتترتيبفيالاتحادالشريعةوعلماءووزرائهم

حبيزرعوجهعلىأحوالهموتحسينالرعايابتهذيبكافلةوالمشورةالعدل

مفردهمعلىالعائدةالمصالحمقدارويعرفهمصدورهمفيالوطن

.(؟"(وجمهورهم

فييكمنوعظمتهاأورباتقدمسزأن)فيؤكد(الطهطاوي)أما

المماليكأيامالمسلموناهملهاالتيالعلومهذه،العقليةالعلومتعاطي

يلحقأنللشرقيتسنىولكي(التقدمركبعنبذلكفتخلفواوالأتراك

أننا)ذالسياسيةوتنظيماتهعلومهيقتبسأنعليهيجب،الغرببركاب

العلوموأهملنا...بهاوالعملالشرعيةالعلومعلىاهتمامناقصرنا

كسبفيالغربيةالبلادالىمحتاجةبلادنايجعلماوهذا،بجملتهاالحكمية

علىحسرةفيكانبارشىفياقامتهخلالأنهالطهطاويويذكر.تعرفهلاما

ف!نهلذا.منهاالإسلامممالكوخلووالصنائعوالفنونبالعلومالغربتمتع

العلومعنالبحثعلىالمسلمينديارويحثتقليدهمالىملحةدعوةيدعو

وشائع،ثابتأمرالافرنجببلادذلككمالن!ف،والصنائعوالفنونالبرانية

.(2)(يتبعأنأحقوالحق

تشابهمدىتوضح)(والطهطاويالتونسي)تجربتيمقارنةان

بدأفكلاهما،هامةتبايننقطةعننفسهالوقتفيوتكشف،التجربتين

الغربب!نجازاتوبهر،الأجانبالخبراءواستخدم،بالجيشالاصلاح

وواجه،الاسلاميةالثقافةالىالغربيالتكنيكضمالىوسعى،وقوته

.43ص،نفسهالمصدر0(1)

هـ،1408/م؟988صيف،10العدد،الثالثةالسنة(لبناناالحوارمنبر(2)

.35ص

83

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فكان،الأوربيينالمرابينديونايفاءعنعجزحتىمتزايدةماليةصعوبات

نقطةوتتمثل.تقريبآالفترةنفسفيالأجنبيوالاحتلالللتدخلفريعةذلك

عور!ثمكالعثمانيةالدولةاطارضمنالاصلاحيالدينخيرسعيفيتباينهما

لمحاولة8والطهطاوكط،عليمحمداتجهحينفي،الغربلمواجهةعملي

المث!روعينوكلا،العثمانيةالدولةأنقاضعلى)سلاميةانجبراطورية)قامة

علىبالاعتمادتشييدهماتمأنهاذ.ا!صيرانفسواجهالمطافنهايةفي

.(1"(اذاتهالغربلمقاومةالغرب

بالغربرجالهااحتكامهوالإصلاحيةالحركةلهذهالأساسيفالباعث

التخلفهوفيماذلكعنالناثشةوالصدمة،وصناعيآوعلميآمدنيآالمتفوق

التقدمهووما،انحطاطمنإليهوصلناوماالإسلاعيةالبلادفيعندنا

الجوانبعلىالتركيزكانولهذا،العقليةالعلوموازدهارعندهم

..المدنية

الواقعمشكلاتهوالسلفيةللحركةالرثيسالباعثكانحينفي

والضلالاتوالخرافاتالباعودخولدينهمعنالمسلمينوابتعادالإسلامي

والعقائدية.الدينيةالجوانبعلىالتركيزكانولهذا،المسلمينحياةفي

حين(سلطانجمال)اهتمامهاأولوياتفيالحركةهذهعنويدافع

الإحياء،الينزعتبأنهاالوهابعبدمحمدالشيخدعوةعلى)المأخذينتقد

فالشبخ،تمامآالحقيقةيعززماوهذا،العامالحضاريوليسالديني

دانما،الإسلاميةالحضارةلتجديدقامأنهيزعملم"الوهابعبدمحمدة

ماف!ذا،وشريعةوعبادةعقيدة،الناسنفوسفيالإسلامدينلتجديدقام

..مستيرآراشدآقويآحضارتآبناةيقيمواأنلهمأمكن،الناسدينصح

.2-8ص،نفطالمصدر(1)
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دعوةكانت،الحديثالعصرفيالإسلاميالعالمفيالتجديدودعوة

مناطقبعضفيالتجديدإلىالدعوةأنصحإذاوأنه،خالصة)سلامية

الغزوحققهاالتيالصدمةعلىفعلكردصدرتقدكانتالإسلاميالعالم

إلىبالحاجةالاحساسأنينفيلاذلكن!ف،المسلمينلديارالأوربي

حالمنويقترب،طبيعيآنمؤآ،الإسلايىالكيانداخلينموكانالتجديد

،الوهابعبدبنمحمدالشيخحركةفيانبعاثهبدليل،والانبعاثالتفجر

.(؟)(ةيب!جألابالمؤثراتاحتكاكهاعدممنالرغمعلى

فيالمدنيالاتجاه(سلطان)ينتقد،الحركةهذهعنيدافعأنوبعد

باطرادينموكانوالحضاريالمدنيالهاجسأنالملاحظ)ف،الإصلاح

جعلباتجاهتنحوالدعواتبعضجعلمما،الدينيالهاجسحسابعلى

الأفكارأجلهمنوتوظفحولهتدورالذيالقطبهيالمدنيةالنهضة

منكلدعوةفيذلكوضحوقد،الدينيالإحياءجهودفيهابما،والجهود

أذىالذيالأمر،8عبدهمحمد،والثميخ8الطهطاويرافعرفاعة"الشيخ

والمدنيةالعلمانيةمنالإسلامتقريبإلىالنهايةفيبدعوتيهما

.(2،(الأوربية

فكريالتزامعنيعبرمابقدرتمامهفيموضوعيآليسالنقدوهذا

الاهتمامتوللمالتيالسلفيةالمدرسةالىيقتربالكاتبعندمعين

..والحضاريةالمدنيةللجوانبالمطلوب

النهضةعلىوقدرةوتجديدآأصالةرث!اوالمطلوبوالنموذج

الإصلاحبينوالتكاملال!وازنفينموهو،الاسلاميةالحياةفيوالإصلاح

.15ص،الاملاميالفكرتجديد(؟)

.16ص،نفسهالمصلر(2)
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جمال)السيدطليعتهموفيالاتجاههذارجالاتومن.والمدنيالديني

رجالاتوأغلب(إقبالمحمد)و(عبدهمحمد)و(الأفغانيالدين

.المعاصرةالمرحلةفيالإسلاميوالاصلاحالتجديد

!م4091-1849هـ/1323-91266(عبدهمحمد،الشيخفهذا

التقليد،قيدمنالفكرتحرير:إلىبالدعوةصوتيارتفعلقدا:يقول

فيوالرجوع،الخلافظهورقبل،الأئةسلفطريقةعلىالدينوفهم

البشريالعقلموازينضمنمنواعتباره،الأولىينابيعهاإلىمعارفهكسب

اللهحكمةلتغ،وخبطهخلطهمنوتقلل،شططهمنلترداللهوضعهاالتي

للعلم،صديقآيعذالوجههذاعلىوأنه،الإنسانيالعالمنظامحفظفي

الثابتة،الحقائقاحترامإلىداعيآ،الكونأسرارفيالبحثعلىباعثآ

أمرآأعذههذاكل،العملداصلاحالنفسأدبفيعليهابالتعويلمطالبآ

.(؟"(واحدآ

عنمفصولآدينيآليسالإسلاميالفكرفيتجديدمنإليهندعووما

تجديدهوبل،الدينيةالجوانبعنمنقطعآمدنيآوليس،المدنيةالجوانب

الواقععلىليتنزلالفكرمنويبدأ،للحياةوعمارةللواقعداصلاحللفكر

علىالخارقةوقدرتهالإسلاموديناميكيةحيويةكلله،شاملآصافيآأصيلآ

التاثير.

بلوالمدنيالدينىبينالفصلهذايقبللاوحقيقتهجوهرهفيوالدين

...والكونوالعالموالمجتمعبالإنسانيرتبطماوكلهذاكلهو

،2ج،عمارةد.محمد:وتحققمراسة.عبد.محمدل!مامالكاملةالأعمال(1)

.318ص،م1972بيروتطبعة
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(الف!(1ا9ملي!التبيلأبيل

فيها،تناقضلا،متجانسةمتفاعلةمتكاملةفكريةمنظومةالإسلام

حقيقتهعلىالإسلامنفهمأنيمكنولا.التبعيفولاالتجزئةتقبلولا

،بالفروعالأصولفيهتنتظممتكاملةكمنظومةالأ،وجوهرهبروحه

.بالجزئياتالكلياتفيهوتتطابق

الإسلامية،والشريعة،الإسلاميةللعقيدةعميقآدرسآإن)و

مبادئهاومع،العقيدةومفرداتجزئياتبين،الداخليةالعلاقاتيستكشف

جميعبين،وتفاعليعملي،وثيقترابطعنويكشف..الكليةوقواعدها

لهذانتيجةويكشف.الإسلاميتينوالشريعةالعقيدةوجزئياتكليات

الكلية،العامةومبادئهخطوطهفي،متكاملكاملنظريبناءعنالترابط

،حذفأييؤثر،واحدآكلأيكونبحيث،التفصيليةوجزئياتهومفرداته

التماسكعلىالثابتةتفصيلاتهمنتفصيلأو،مبادئهمنلمبدأتجاهلأو

.(1)(اهت!مربالعامةوالهيكلية

مهديمحمدالثيخ.وتاريخفقهيتأصيلمحاولة-الاسلاميالسياصيالاجتماعفي(1)

.25ص،م1،1992ط،الجامعيةة!س!ؤملا:بيروت،الدينث!مى
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كملتاليوم،:تعالىقولهمتكاملدينالاسلامأنعلىالدليلأما

.""(دينآالإملاملكمورضيتنعمتيعليكموأنممتدينكملكم

كملتمعنا.)ن):(الطبرمى)الثسيخيقولالآيةهذهتفسيروعن

بثنت،ماوبيانيأنزلتمابتنزيليوحراميوحلاليوحدوديفرائضيلكم

يومذلكوكان.اليومهذابعدبالنسخمنهنقصانولاذلكفيزيادةفلا

الجبافيواختار.،والسديعباصأبيهـن.الوداعحجةعامعرفة

فيالفرائضمنشيءصهنروالنبيعنهذابعدينزلولمقالوا،والبلخي

.(2"(تحريمولاتحليل

قولهفدليلهفيهاختلافولاتناقضلامتناسقمتجان!دينأنهوأما

.(3"(كثيرآاختلافآنيهلوجدوااللهفبرعندمنكانولو،:تعالى

الشاملالمطلقالتناسق):(قطبسيد)يقولالآيةهذهوعن

ومستوياتها.أبدآالقرآنهذايتدبرمنيخطئهالاالتيالظاهرةهوالكامل

عقلكلولكن.مداهاإدراكفيوالأجيالالعقولتختلفمما،ومجالاتها

يملكما-وتقواهوتجربتهوثقافتهقدرتهبحسب-منهايجدجيلوكل

ومن.والتقوىوالتجربةوالثقافةالقدرةبمدىيتكيفمحيطفي،ادراكه

وفقالتدبرعند-ومستطيع.الآيةبهذهمخاطب،جيلوكل،أحدكلثم

ظاهرةأو،الاختلاتعدمظاهرة-الظاهرةهذهمنيدركأن-مستقيممنهج

..وتقواهوتجربتهوثقافتهقدرتهلهتهيثما-التناسق

التناسق،ظاهرةأو،الاختلافعدمظاهرة،الظاهرةهذهتتجلى

.3آية،الماثدةعورة،الكريمالقرآن(1)

،3ج،البرسيالحسنبنالفضلعليأبواليئ.القرآنري!صفتفيالبيانمجمع(2)

.25ص،السادمىالجزء

.82%،الناءمورة،الكريمالفرآن(3)
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البثمركلامففي.الفنيةوطرائفهالأداءناحيةمنالقرآنيالتعبيرفيابتداء

آخرإلى..والضعفالقوة،والتعثرالتوفيق،والسفوحالقممتبدو

والاختلاتالتغيرسمةوأخصها،البثرسماتمعهاتتجلىالتيالظواهر

.حالالىحالمنالدائمالصشمر

والتناسق،،الثاتوهوعكسهاأنالوضوحكلواضحالظاهرةهذه

التعبيرناحيةعنفقطنتحدثونحن-القرآنفيالملحوظةالظاهرةهو

المعجزالكتابهذافيواحدمستوىفهناك-الأسلوبيوالأداءاللفظي

مستوإهيتحدولكن-يتناولهاالتيالموضوعاتباختلافألوانهتختلف-

إلىمستوىمناختلافولاتغيربلاالأداءفيوالكمال،وأفقه

.(؟)(مستوى

افتؤمنونء:تعالىتولهفدليلهالتبعيضأوالتجزئةيقبللادينوانه

فيخزيالأمنكمذلكبفعلمنجزاءفماببعضوتكفرونالكتابببعض

عغابغافلالنهوماالعذابأضدالىيرذونالقامةويومالدنياالحياة

.الأصولعلىتترتبوالفروع،الفروعتنتظمالأصولومن(2"(تعملون

العلاقةونفهم،الفروعنفهمالأصولومن،أولآالأصولنفهمأقبدولا

..الفروععلىالأصولونطبق،الأصولإلىالفروعنرجعبحيث.بينهما

غيرمنالفروعولا،الفروعغيرمنالأصولنفهمأنيكفيولا

...الفروعخلالمنالأصولتطبيقاتلأن،الأصول

منفضلتثمآياتهاحكمتكتاب":الكريمكتابهفيتعالىقالوقد

.(3"(خببرحكيملدن

.463ص،2!ي،قطبميد.القرآنظلالفي(؟)

.85اث،البفرةمورة،الكربمالفرآن(2)

.\آية،هودصرة،الكريمالقرآن(3)
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ثابتمعيارثمةليساالإسلاميةوالثقافةالإسلاميالفكرمجالوفي

الأفكاربينمنطقيآترتيبآثمةانغير،الثقافةفيالفرععنالأصللنايحدد

تلكعليهاتجيبالتي،الفكريةالمشاكلبينالمنطقيالترتبعنينبع

وعلاقة،الكونخالقمسألةأن:نقولأننستطيعالعموموعلى.الأفكار

الإنسانمصيروأخيرآ،والإنسانبالكونوعلاقته،الحياةفيبهالإنسان

أثةعليهاتجيبأنينبغيالتيالكبرىالمشكلاتأصولتشكل!الموتبعد

تلكفيالعناصرسائرتتحددالإجابةتلكضوءوعلى"شاملةثقافة"

الثقافة.

الأصليصفةفإن،الثقافةفيالأساسيةالأصولهذهتجاوزناواذا

إلىبالقياسأصليةفكرةمافكرةتكونفقد،نسبيةحقيقةتصبحوالفرعي

مسألتينبينالعلاقةفيوالمقياس،أخرىمسألةإلىبالنسبةنرعية،مسألة

فهووطبيعيتلفائيبشكلالآخرحلإلىيؤديأحدهماحلكانإن:هو

الأصلهوالثانيكان،بالعكسالأمركانوإنعلهفرعوالآخر،الأصل

فييدعىماوهذا.أعلىأصليتحتيندرجان-فرعينأوأصلينكاناوالأ-

والمسببي.السببيبالأصلالفقهأصولعلمإصطلاح

أساسسؤالعلىتجيبفكرةكلإن:وحآوفأكثروبعبارة

والسياسة،،كالاقتصاد-المختلفةالثقافيةالمجالاتفيوجوهري

فكرةمننابعةالفكرةتلكتكونأنضيرولا،أصليةفكرةفهي-والاجمماع

الأشرفية""تتبعلاوالقضية.الثقافةمجالاتمنآخرمجالفيأعلى

ترتبنجيالفلاسفةبعضىظنكماالعلملموضوعالتابعة"الأفضلية"و

دماذا.الهامةالفكريةالمشاكلنفسبينالقائمالترتبفيدانما،العلوم

منظومةتشكلتالثفافيةالمجالاتجميعمنالأصولتلككلجمعت

...للثقافةمتكاملة

90
http://www.al-maktabeh.com



طبقآبينهاوالتفاضل،الأصولبينالعلاقةدراسة-منبدلا-كما

عليهائعتمدالتيوالملاكاتالقيمفيوالتفاضل،8والمهمالأهم"لقانون

وتشخيص،الثابتةالأصولعلىالمختلفةالفروعوتفريع.الأصولتلك

التطبيقمشكلاتوحل،والفرعالأصلبينوالانطباقالتفرعملاك

.(1"(بينهما

نأبيننظروجهاتهناك،الإسلاميالفكرفيالتجديدخطابوفي

الأصولالىذلكيتجاوزأو،بالفروعمنحصر)طارفيالتجديديكون

وانماكليبشكللاالأصولفيالتجديدعنمانعلاأنيختارمنوهناك

جزئي.لك!ثب

:(الترابيحسن)الدكتوريقولالأصولفيالتجديدلماذاأما

الحياةمنكبيرةجوانبتعنىاذكليبوجهاليومالتجديدقضيةتطرح)

وفروعه.التقليديالدينيالكسبأصولتمسإذجذريوببعد،الدينية

والعطالةالروحيةالغفلةواستحكمتطويلآالانحطاطعهدعل!يناجثمفقد

مدىولكانالخطبلهانقريبمنتذكرناأفناولو،العمليوالتبلدالعقلية

يكادالجمودوتصلبالعهودتطاولولكن،محدودآنستدركهأنينبغيما

...رفيقةبوسائلالتجديدياتيأنمنورئس

بذلامداهفيهائلفحواهفيشامللبعثالمسلمينحاجةيديوبين

كانقديمتراثإحياءعلىقاصرآالأعرفليس،أصوليآالتجديديكونأنمن

وجهفيالتوحيدعقيدةلمقتضجديدةأطروحاتلبسطاجتهادهوبلمنسيآ

.(2"(الراهنةوالعمليةالمذهبيةالتحديات

هـ/0514الربيعفصل،الثالثالعدد،الثانيةالسنة،(لبنانا0البصائر(1)

.57ص،م؟985

.57-54ص.والتجديدالدين(2)
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الفضاباأن)بعني(النرابي)الدكنورنصورفيالأصولفيوالنجدبد

عامةشرعيةممياسيةقضاياهيانما،اليومالمسلمينمجتمعفيتجابهناالتي

جوانبفيضيعنامانستدركأننريدأنناذلك.خاصةقضايامنهاأكثر

والواجباتالعامةبالقضايايتصلكثرهالدينمنعطلوالذي،الدين

الشعائريةالعباداتفيالاجتهادالىيتجهلاثممنفقهناوأكثر.الكفائية

كثيرآالمسلمونويحفظهاكثيرفقهفيهايتوافرأمورفتلكالثخصيةوالأحوال

أما.كاملةغفلةعنهايغفلونولااعتقادآيضيعوهالاأحيانآضيعوهاولو

معطلةفهي،مثلآالخارجيةالعلاقاتوقضاياوالاقتصادالحكمقضايا

ا!برهمنايتجهانينبغيالمشكلاتتلكمثلدالى.ع!هاومغفوللديهم

.(؟"(الفرعيةالأحكاموالاستنباطالفقهيةالأصولتصورفي

الاجتهادأصولنوصعة(النرابي)الدكتوررأيعلىينطلبوهذا

.والاسنصحاب،كالفباصالففى

نحتاجالذيالاجتهاد)(المجدأبوكمالأحمد)الدكتوررأيوفي

دانما8وحدهاالفروعفياجتهادآلي!،المسلموناليهويحتاجاليومإليه

ف!ذااليومالمسلمينتواجهمسألةمنوكم8كذلكالأصولفياجتهادهو

وقفةالىمه!حببهمأفضىفيهاالإووملحكمطلبآالجهدوأعملوابحثوها

وند..بهيصنعونمايعرفونلاضعيفآمشدهايكونفقد..الأصولمع

بهيأخذقياسآأو..ضعيفآحديثآيعارضسكوتيآإجماعآمصلرهايكون

امتناعمنالمعاصرينمنالغالبةالكثرةتردد.ماولبس،آخرونويردهفريق

الجهدبذلفيوتقصيرآ،يلزملابماالتزامآالأالأصولفيالاجتهادفي

فيالشاطبيالإمامكلاممنالكثرةهذ.قبلتهوما.الناسينفععئابحثآ

:الخرطوم،الجيلدار:بيروت،تراييحس.د.الاملاميالفقهأصولتجديد(؟)

.؟9عى،م1980الأولىالطبعةاثنكردار
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يسرغلاومن"قطعيةكلهاالشريعةأصولمن8الموافقات8كتاب

وأجلأخطرالإمرلأنومراجعةتأملوقفةالىيحتاج8شأنهافيالاجتهاد

.(؟)(قدرهعلامهمالفقيهفيهيسلمأنمن

هيبل،عليهاوالخروجتجاوزهابعنيلاالأصولفيوالتجديد

تضمنالتيوهي،يمال!مالاالفكرفيالتجديدصيانة!وابطأهممن

بنقضالأيصحلاالأصولهذهعنوالخروج..مث!روعآوتجعلهأصالته

الاسلاميين.المفكرينمنبذلكأحديقلولمأصولمن

يعني:إنماالأصولفيوالتجديد

وتطوراتالمتغيرةالحوادثتستوعببحيثالأصولتوسعة-1

والسربعة.والواسعةالمتجددةالواقع

العاديةوالتفصيلبةوالفرديةالفرعيةالقضابامنالأصولتوجيه-2

فقهإلىالفردففهمنوالانتفال.والعامةوالاجتماعيةالكلبةالقضاباالى

..والدولةالاجتماع

أبر)الدكتوريذهبكماالقصدموردهيالتيوالأصول-3

اللهكتاب-أساسآ-هيالتيوالأحكامالتشريعمصادرلبستا(المجد

علماءقررهاالتيالاجتهاديةالفقهأصولولكنها..رسولهوسئة

منتشتملهوماالتفصيليةأدلتهامنالجزئيةالأحكاملاستخراجالمسلمين

وبعض،الجزئيةالأدلةبينالترجيحوضوابط،اللغريالتفس!يرقواعد

،م1988،الثروقدار:القاهرة،المجدأبوكمالأحمد.د.مواجهةلاحوار(1)

.35عى
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الجزئيةالأحكاماستقراءمناستخلصوهاالتيالعامةالفقهيةالقواعد

.(؟)(المصلحةجلبعلىمقدمالمفسدةدرةأنكقاعدة

.41ص،المجدأبوكمالأحمد.دتقديم-مبادىء)علانمماصرةاملاميةروية(1)
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الملللالامليالنك!فليالتبيلأإت!ا!اذ

اتجاهات-الفكربهذاالاشتغالحيثمن-الإسلاميالفكرداخلفي

غرضمنوكثرفهممنكثرفهناك..التجديدمسألةفي،ومتباينةمختلفة

لمعرفةالفرزهذاالمهمومن،الإسلاميالفكرفيالتجديدقراءةفي

واضحآيكنلمالبعضولأن،الاتجاهاتهذهعندوالدواعيالمنطلقات

الفكرفيالتجديدلفكرةمعارضآرافضآموقفهفكانالفرزهذالديه

...الاسلامي

منينطلقمنومنها،دخيلهووماأصيلهوماا"لأتجاهاتهذهومن

..مشروعةغيرمقا!دمنينطلقمنومنها،مشروعةمقاصد

مط:الاتجاهاتوهذه

.الاسلامعلمنةاتجا.:أولآ

العربيةالساحةفيوحيويتهوتوتهشرعيتهاكتسبانماالاتجاههذا

الحضارية.وقوتهاالأوربيةالحضارةهيمنةمن،والإسلامية

الخالمىالعلمانيالاتجاهليى،هناونصنفه،نقصدهالذيوالاتجاه
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فيالنموتبنيالىويدعو،سافروبشكلصراحةالدينيالفكريعاديالذي

فييتمثلوالذي.وتمامهتفاصيلهبكلوحضاريتاريخيكخيارالأوربي

شبلي)و!م1927-1852هـ/1345-91268(صروفيعقوب)

(أنطونفرح)وأم9171-0186هـ/1335-91276(شميل

-95130(موسىسلامة)وأم1922-1874هـ/91291-0134

هـ/1332-92771(زيدانجرجي)و!م9581-1888هـ/1377

-8781هـ/3731-95921(حدادنقولا)و!م1861-4191

.!م4591

بلغتقدوكأنها1930حواليبدتأنها)معالتيارهذاوحركة

أنغير،العربيالفكرمجرىفيحاسمآانعطافآتحققأنوأوشكتذروتها

اضمحلالهاببداية-ذاتهالوقتفي-ايذانآكانصعودهاذروةبلوغها

العربيالفكرحياةفيالناقدةالعقليةالثورةهذهمزتلقد.وانحدارها

النهضاتشأن-تمرأندون،ذاتهابالسرعةخبتأنلبثتماخاطفةومضة

.(1)(واستمرارواستقرارنضجبادوار-العقلية

الليبرالي.العلمانيالاسلايىالاتجاههودراستطنريدالذيفالاتجاه

فيفاعلرئيسيتيارالىيتحوللمالمسيحيالعلمانيالرافدداذا)

الاندماجمنيتمكنولمداخلهمنينبعلملأنه،الإسلاميالعربيالفكر

-إلىمعهاصراعهبحكم-الإسلاميةالتوفيقيةدفعفيأسهمقدف!نه،فيه

أسهمأنهكما.الغربيةللحضارةالجديوالاستيعابالعقلانيةمنمزيد

الميل،علماني،تجديدي)سلاميتيارخلقفي-أخرىعواملضمن-

اشثنائيةظاهرةومثل-عليهاتتلمذانبعد-،عبده،توفيقيةعلىخرج

جابرمحمد.د.1970-1930العربيالشرقفيوالسياعةالفكرتحولات(1،

.33ص،2ط،للثردلمون:فيقوميا،الأنصاري
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.(1"(العربيالفكرفي-مؤقتةتكنوان-هامة

وتصوراتهأفكارهكانتمن-العلمانييىالاول-الاتجاههذاومن

علي)كالثيخإليهاوالدعوةالعلمانيةتبنيغيرمنالمنصذاتفيتصب

علىخرج)الذي!م9661-1887هـ/؟386-95130(الرزاقعبد

كبرفأثار..8الحكموأصولالإسلام"بكتابهم1925سنةفيالناس

يدفي8وثيقة8أهمهذاكتابهوغدا..الحديثتاريخ!افيفكريةمعركة

والمجتمعالدولةعنالإملاميعزلأنللشرقيريدونالذين،العلمانيينآ

..عنهاالمسيحيةالغربعزلكما

فيمرةلأول-شرعيوقاضي،أزهريعالميقولالكتابهذاففي

ورسالةدينالاسلامان:-المسلمينوالعلماءالاسلاميالعلمتاريخ

-كالكهانةكانتالإسلاميةالخلافةوأن..سياسةولافيهدولةلا،روحية

ينشىءلمالاصلامصطتوونبيوأن..الدينباسموطغيانآاستبدادآ-الغربية

البلاغ:السابقونالرسلصنعهماالآيصنعولم،حكومةيقمولمدولة

.أالتنفيذعنالمجرد

خإلصةدينيةلدعوةرسولآالأكانما،محمدآ!أن":فعنده

بتأسيسيقملم!وأنه،حكومةولاملكنزعةتشوبهالا،للدين

الأكانما.ومرادفاتهاالكلمةهذهمنسياسةيفهمالذيبالمعنى،مملكة

ولا،دولةمؤسسولاملكآكانوما،الرسلمنالخالينك!خوانهرسولآ

..ملكالىداعيآ

فيشأنلهيكنلم!تالنبيبأنالقولتؤيدالمجيدالقرآنوظواهر

حدوديتجاوزلمالسماويعملهأنعلىمتضافرةوآياته،السياسيالملك

.21ص،فنسهالمصلر(1)
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علىمحمدصهن!ولايةكانتإنما..السلطانمعانيكلمنالمجزدالبلاغ

الحكم.منبشيءمشوبةغيرالرسالةولايةالمؤمنين

منشيءولا،دولةولا،حكومةثمةيكنلم،هيهاتهيهات

ترتيبهناكيكنلم...والأمراءالملوكأغراضولاالسياسةنزعات

زعامةكانت...الخديوانولاقضاةولاولاةثمةيكنولم،حكومي

.(؟"(...والدينالسياسةبينمابعدويا...دينية

الفكرصميمفي)العلمانيةللقضيةطرحأولهيالمحاولةوهذه

فيهبررتكتيبآالكماليةالعلمانيةالحركةأصدرتأنبعد،الإسلاميالعربي

ذاته.الإسلاممبادىءمنالمستمدةالمبرراتببعضالعلمنةإلىلجوءها

وعمقآمنهجيةر!كبصورةالرزاقعبدطؤرهالذيالعملهذاخطورةوتكمن

الاسلاميالفكرتاريخفيمرة.لأولاستندأنهفي،الإسلامبأصولوارتباطآ

والتاريخوالسنةالقرآنمنمصتمدةشرعيةديبثومبرراتحججالى

منطلقمنوليس،ذاتهالدينيالإيمانإطارن!ضالعلمانيةلتبريرالإصلامي

للدين.المنافيةالخالصةالعلمانية

نأبعد،الإسلاميالفكرداخلثروعةقضيةمنهاجعلماوذلك

.(2)(خارجهمنالنهضةمطلعمنذتطرحكانت

الدكتورالإسلاميالفكرفيالعلمانيةيتبنىالذيالاتجاههذاومن

محاولتهوكانت!م1973-1889هـ/1393-96130(حسينطه)

أشعلمماوثوابتهالتشريعقواعدعلىخروجآالإسلاميالفكرفيالتجديدية

عامأصدرهالذيكتابهففي،المسلمالعقلبهااستفرحادةفكريةمعركة

-م1991وربيعثتاء،عروالحاديالعاثرالعددان،الثالثةالسنة.الاجت!اد(1)

.77حما،هـ1141

.28ص.العربيالمشرقفيوالسيامةالفكرتحولات(2)
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الديكارتي،الثكمنهج)استخدمحيث8الجاهليالثمعرفي"م1926

ذلكفيبما-الدينيةوالنصوصالرواياثغربلةفيالأوربيالتاريخيوالنقد

البحثنظروجهةمنونقضهالقرآننقدامكانيةطرحمما-القرآنآيات

بمصادرهكي!كشتمجردفيوليس،الكتابهذاخطورةتكمنوهنا.العلمي

فيالعلمأنوقتهايؤكدحسينطهكانالمنطلقهذاومن.الجاهليالشعر

.(1"(محالبينهماالتوفيقوأن،ناحيةفيوالدينناحية

لقضيةيعرض)كانلان8الجاهليرع!ثلافي"الكتابهذافينهو

قضيةوهي-الجاهليالشعرفيالانتحالقضية-الأدبيالنقدتضايامن

حولهاللخلافعلاقةولا،ومستعربونعرب،ومحدثونقدماءفيهاتكلم

...الاسلاموعقائدالدبنبمقدم!ات

إلىالجاهليالشعرافتقارعنتحدثأنبعد-الكتابهذافي-لكنه

وتصويروصففيالثقةالمصدريجعلهالذي-الثبوتصدق-الصدق

.(2"(الجاهليةالحياة

،أخبارهبعضتصديقورافضآمشككآالكريمالقرآنعنتحدث

قواعدهاورفعالكعبةبناءوقصة،إبراهيم!بملةالاسلامكعلاقة

.للحجازرحلتهماعنوكذا،اسماعيلوابنهإبراهيماللهنبيبواسطة

واسماعيل،ابراهيمعنيحدثناأنللتوراةاذلكفيقالهومما

التوراةفيالاسمينهذينورودولكن،أيضآعنهمايحدثناأنوللقرآن

القصةهذهإثباتعنفضلآ،التاريخيوجودهمالإثباتيكنيلاوالقرآن

...مكةإلىابراهبمبناسماعيلبهجرةتحدثناالني

.28ص.ففطالمصمر(؟)

.79عى.عروالحاديالعاثرالعدد.الاجتهاد(2)

99

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لاثباتالحيلةمننوعآالقصةهذهفينرىأنالىمضطرونونحن

والقرآن،واليهوديةالاسلاموبين،جهةمنوالعرباليهودبينالصلة

..اخرىجهةمنوالتوراة

منالكعبةأنتفيدالتيالأسطورةهذهتقبلمنقريشآيمنعمافليساذآ

أسطورةمشابهةولأسبابروماقبلتكما،دابراهيماسماعيلتأسيس

صاحببريامبنبابنياسمتصلةروماأنتثبتاليونانلهاصنعتهاأخرى

،الإسلامقبيلالعهدحديثةفهي،واضحاذآالقصةهذهأمر،طروادة

أيضآ،وسياسيدينيلسببمكةوقبلتها،دينيلسببالإسلامواستغلها

يتعرفأنيريدعندمابهايحفلألاوالأدبياللغويالتاريخفشستطغلاذآ

.(1)(الفصصالعربيةاللغةأصل

ماوهذا،المسلمللعقلكبيرآاستفزازآالكلامهذافيأنشكفلا

..وقتهفيحدث

،م1938سنةصدرالذي8مصرفيالثقافةمستقبل"الآخركتابهأما

محلفيذكرهعلىناتيفسوفوعلمانيةتغزبآأفكارهأشدفيهوعرض

..لاحق

تجديدفيكحركة8والعلمانيةالإسلام"ودعوةالوقتهذالالى

مرحلتنافيالدعوةهذهرموزومن.وآخروقتببنتطرحالإسلاميالفكر

جامعةفيالاصلاميةاللراساتأصتاذ-(أركونمحمد)الدكتورالمعاصرة

الدورياتفيالإسلاميالفكرفيكمجدديطرحوالذي-الفرنسيةالسوربون

يتخطىالذيالمثاليل!ولمنعم)المجالهذافيأقوالهفمن..العلمانية

الشيعةعندأمالسنةعندهوهل؟الصحيحالإسلامهوأينولكن،التاريخ

.26ص،م1926،القاهرة،حسينطه.د.الجاهليالعرفي(1)
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المذاهبهذهكلنقصيأنالحقيقةأردنااذاعلينا؟...أمالظاهريةأم

لعهودترجعنصيةبعباراتالإلهمانعنونترفع،الطوائفمنونتخلص

كثربالسؤالفيهيهغشافيآشاملآنقدآوردناماكلنقدعلىونقبل،ماضية

لأولئكمخالفةعلمنة،بالعلمنةبتمسكناذلكونبدأ،بالاجابةالاهتماممن

.(11الدينفيلتبحثالدينمنتتحررعلمنة،الدينيرفضونالذين

فيهايعادأنينبغيالاسلاممسألةأن،كررهوهذا،اليومصحيح)

الإسلامبينالتوفيق،سثلآضروريإنه.تاريخيمنظورضمنالتفكير

لوثر،يدعلىالميلاديعشرالسادصالقرنفيظهرالذيالعلمانيوالفكر

.(؟)(منهجزءآالفرنسيةالتقالبدفيوجدوالذي

والدين"العلمنة"هوالدعوةلهذهخصصهكتابلهالسياقهذا.وفي

منذالفرنسيالعامالتعليمفيكاملعضوأنا):الدعوةهذهعنيقولحيث

العلمنةيمارسعلمانيمدزسفأناالصعيدهذاوعلى.عامآالثلاثينحوالي

والممارسةالانتماءمننوعآليبالنسبةيشكلوهذا.ودروسهتعليمهفي

نأيمكنلأنه،البدايةمنذأمامكمذلكأقولأنأود.معآآنفياليومية

انتمائيبسببالعلمنةخطضمنكونأنيمكنلابأننيبعضهميعتقد

وسلبية،ايجابيةكثيرةأثمياءعئمنيقدفرنسافيوجوديان.الإسلامي

."2"(وعيشهاممارستهاطريقةأوالعلمنةتجربةعن

بينيذكرتنافضلاأن)(اللهخلفأحمدمحمد)الدكتوروعند

السلطةعنالدينيةالسلطةفصلتعنيالعلمانيةمادامت،والعلمانيةمالاول

.(3"(السياسية

.49ص،م1986نوفمبر،15العثد،مةالخاالنة(المغرب،الهدى(1،

.9ص،ال!اقيدار:ل!دن،أركونمحمد.دالدفى-العلمنة(2)

هـت1491-؟990خريف،19العدد"الخام!ةالنة(لبنانا.الحوارمنبر(3،
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الفكراقصاءأنالىالانتباه)(البشريطارق)الأستاذويثير

كانإذآهناومن.التجديدبلفظبدأالغربيةالنزعةقبلمنالإسلامي

يعنيوجودهتثيدأضصفقد،الإسلاميالفكرإتصاءفيهيقصدالتجديد

.والأصولبالأسسالالتزاملدبه

الملاحظةهذه)ن.حرجآاحتياجآللتجديدالذاتياحتياجهوصار

طالبتالتيالدعواتبعضعلىالاسلاميالفكرردودأنعلىضوءآتلقي

علىرذآكانتوانماللتجديدومعارضةجمودمننابعةتكنلمبالتجديد

.(1)(التجديدشعارخلالمنالتسللالىسعىالذيالتغريب

منالم!قفينبعضمنأسمعكنتالفكريةالحواراتبعضوفي

يقبلهامفاهيمالعلمانيةوفيعلمانيةمفاهيمالاسلامفيأنالجامعاتأساتذة

موقفوأن،والعلمانيةالاسلامبينالتوفيقامكانيةيعنيوهذاالاسلام

وهناكالرففالمطلقيكونأنينبغيلاالعلمانيةمنالإسلاميالفكر

الاسلامي-8الاتجاهلهذاالفكريةالدورياتبعضفيتنظيرات

."العلماني

والثعطيل.النأوبل6لجا.:ثانبأ

الفكرتجديدفيوالتعطيلالتأويلمنهجعلىارتكزالاتجاههذا

بالنصيصطدمبماوالتعطيلالمخلالتأويل)لطريقاتباعلكنه،الاسلامي

هدااختلافولكن.مناقضهوماوبينوثوابتهبأصولهالإصلامبينويخلط

التأصيلث!عاراتويرفع،بالتغريبيقوللاأنهالتغريعيالاتجاهعنالاتجاه

.63ص"

ضفيق8عنير.ح!ابات.حركات.نورات،والتحدياتالمعاصرالاملاميالفكر(؟)

.68ص،م9911الثالثةط،البراقدار:تونس،الناف!ر:بيروت
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داقصائه.الإملامباستبعاديقوللافهو.الإسلامأرضعلىوالوقوت

.(؟"(محكماتوآياتوثوابتأصولآنسخ،إسلامآ"يولدولكنه

تهديملأنه،الأولمنالإسلاميالفكرعلىخطورةكثراتجاهفهو

وناقصقاصروأنه،الإسلاملصورةهيو!ثتو،الداخلمنالإسلاميللفكر

واستلهام،معينبفهمالعقلوحجيةالتأويلهي،أخرىبعناوينكانلان

ثانويآدورآللشرعايجعلفهو،!اطلاقبعموميةومقاصدهاالشريعةروح

،القرآنفيالمنزلةوالأحكامالقوانينيرىوبهذا،وحاجاتهالواقعمقابل

روحإستلهاممقولةتحتوالتعطيلللتأويلقابلة،ةئ!علافيوالواردة

المتواصل،لنسخقابلةظرفيةالشريعةأحكاموكأن،ومقاصدهاالثريعة

منرلآ،وحيآليستكانهااي،المتواصلوالتعطيل،المتواصلوالتاويل

تاريخيإنرازهيلهمانما،الغيوبعلأمعنصادرةولا،ملزمآشرعآولا

.(2"(يتجاوزهماولاومكانهبزمانهمرتبط

الداخل،منبنيويفكريتجديدإلىبحاجةهؤلاءنظرفيوالإسلام

الضروراتتحتمهماهذابل،العصرتطوراتلمواكبةضروريكشرط

فيوضروريصحيحهوماكلمعويشوافقيتقبلالإسلاملأن،الحضارية

لاومنكفئآجامدآالاسلاميكونلاولكيهؤلاءنظرفيوالمدنيةالحضارة

وتطويرهتجديدهاللازممنكانالعصرحركةفيفاعليةولالهتأثير

الفلسفاتومنالإنسانيالمراثمنوالاستفادة،القرآنبتأويل،جوهريآ

الفكرية.والمذاهب

يكونانالإسلانيللفكريمكنوالتوفيقيالانتقائيالتجديدهذاوعبر

.62عى،ثفيقمنير.المعاصرالاسلاميالفكرفيوالتجديدالاجتهاد(ثما

مكتبة:تونى،الميلي.محمن-نقديةقحليلية-قراءةالاصلاميرا!يلاظاهرة(2)

.2ص،الجديد
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لمكوناتهامستوعبلأنه،الفكريةوالياراتالفلسفاتكلعندمقبولآ

للفكرالمستقبلطريقهووهذا،مكتسباتهالكلوجامغ،الفلسفية

عشرالخامسالقرنوتعني128-15آمجلةبهتبشركما،الإسلامي

الإسلاميالفكر،وشعارها،الميلاديوالعئ!رونالحاديوالقرنالهجري

،8الاسلامياليسار8بعرتفيمانفسهعنعبرالاتجاهوهذا"المستقبلي

أصدرالذي(حنفيحسن)الدكتورالتوجهلهذاالداعينمقدمةفيوكان

عددمنهاصدرم1981عامالقاهرةفي8الإسلامياليسار"باسممجلة

هذاومضامينمنطلقاتفيهيشرح-أيضآ-كتابوله،وتوقفتواحد

التجديددعوةأنهفيهيعتقدالذي"الإسلامياليساريعنيماذا،باسمالاتجاه

مجددبيننامنيكونوقد):يقولحيث،الهجريعشرالخامسللقرن

كلرأسعلىيبعثالثهان8المجددينلحديثطبقآعشرالخاصىالقرن

.،،اه!يدالأمةلهذهيجددمنسنةمائة

عددهافي،12-51"لمجلةمعهحوارفيالتوفيقيةأفكارهومن

إلىبالضرورةلجأناالثوريالإسلاميالبديلغيابفيأنضا)الأول

القمعلحلالليبراليةدالى،الاجتماعيةالعدالةقضيةلحلالماركسية

ديكارتوالى،التشرذمحالةلإنهاءالقوميةدالى،شعوبناعلىالمسلط

.(العقلانيةلتثيد

يسارإلىوالتشريعوالعلومالتاريخ(حنفيحسن)الدكتورقسموقد

والحركةالصراعميدانفيفنحنوالزمانالتاريخفيدمناوما)فيقولويمين

ذلكومع.ويمينيسارهناكالمستوىهذاوعلىالمصالحوتعارض

ويمينيساربهاالاسلامبةالفرقمثلتهاكماللعقائدالمختلفةفالتصورات

فالفلسفة،ويمينيساربهاوالفلسفة،يمينوالأشاعرةيسارفالمعتزلة

عندالفيضيةالإشراقيةوالفلسفةيسارد!ثرابنعندالطبيعيةالعقلانية
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علىتقومالتيفالمالكيةويمينيساربهوالتشريع،يينسيناوابنالفارابي

وفي،يمينالحنفيةعندالافتراضيوالفقه،يسارالمرسلةالمصالح

فيالتاريخوفي،يمينبالمأثوروالتفسيريساربالمعقولالتفسير،التفسير

.(يمينومعاويةيسارعليالكبرىالفتنة

،التساؤلاتحولهاكثرتفقد)المعقدةالظاهرةهذهوبحساسية

بنقدالقيامتريدتصحيحيةحركةبأنهاقائلفمن،التأويلاتبث!أفهاوتعددت

للاسلامجديدتصوربأنهاقائلالى،المعاصرةالاسلاميةللحركةذاتي

عامة،والإنسانيالإسلاميالتراثفيوالثوريةالتقدميةالجوانبمعبلتقي

شيوعيةبأنهاقائلالى،والماركسيةالاسلامبينتلفيقبأنهاقائلالى

.متسترة

وقدرتهالاسلامتقريبعلىدليلآالإسلامياليسارظاهرةتكونفهل

منعظهرأنهاأماثقافاتهأنواعسائرواستيعابالعصرتحدياتمواجهةعلى

اوالاغترابللتبعيةوتكريسالغربيةالحضارةأمامالفكريالانهزاممظاهر

.(؟"(؟آخرشيءأنهاأم

هذهعنالتنازلإلىتونسفيالاسلامياليسارجماعةدفعما.وهذا

التغييرهذاوعن.8التقدميونالإسلاميون"هياخرىتسميةالىالتسمية

وقعلماذاا-الاتجاههذاأقطابمنوهو-(الجورشيالدينصلاح)يقول

فمرجع8الإسلامياليسار"وليى"التقدميونالاسلاميون"تسميةاختيار

مانعيوجدلا)ذ،المبدئيةالناحيةمناليسارمصطلحرفضليسذلك

التصقعندمااليسارمصطلحأنالآ..استعمالهمنشرعيولاحركي

فافقدته،المتخلفةالممارساتولوثته،الفاشلةالماركسيةبالتجارب

.6ص،نفسهالمصلر(1،

؟.ه
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للبس.تجنبآاعتمادهيقعلملهذا،الثوريةدلالاتهوأربكت،الوضوح

علىماركسيةمسحةإضفاءحاولتمضادةدعايةعلىللفرصةوتفويتآ

.(؟)(الخيار

لا،الفكريالمسارهذاويرعىيتبنىالذي(حنفيحسن)والدكتور

هو،تجديديموسوعيفكريمشروعفييطرحهبل،كشعاريطرحه

مجلداتخمسةفي،الثورةإلىالعقيدةمن:والتجديدالتراث"مشروع

ثوريةم!هجيةبطريقةصياغتهاوإعادة،الدينلأصولتجديديةكقراءة

الكتبفيماجمعواقدالقدماءكانإذا)قولهوعلىالعقائدمنانطلاقآ

واقعمنرأينانجتهدف!نناالتجميعهوالتأليفوكانالمتفرقةالسابقة

لذلكص.لهوالمطورينللعلمالواضعينالأصوليينمسؤولية،المسؤولية

تركزالتيوحدهافهيالإصلاحيةبالعقائد"الثورةالىالعقيدةمن"ارتبط

منحياتهموأساليبوتصوراتهم،الناسحياةتغييرفيالعقائددورعلى

لقدبل.التوحيدنظامداعادةوالسياسيةالاجتماعيةالأنظمةتغييرأجل

.(2"(العقائدبناءاعادةمنابتداءبثملهادولتأسست

بحدإشكاليةهو-البعضرأيعلىكما-(حنفيحسن)وفكر

دان،غريبةبصورةالتناقضاتبينويجمع،للغايةللجدلومثير،ذاته

عمليةهيلىانماتناتضاتليستهذه)نالفكرهذايناصرمنزأيعلىكانت

نقدإلىبحاجةفكرف!نهكانوكيف.والتجديدللتكاملمختارفكريتفاكل

..وعلماءمفكرينالإصلاميينمنوحوار

تون!:،وآخرونالجورثيالدينصلاح.القدميينل!سلاميينالنظريةالمقدمات(1)

.45ص،م9891،البراقدار

التراثمنمرقفنا،والتجديدالتراث-النظريةالمقدمات-الثورةإلىالعقيدةمن(2)

؟ط،العربيالثقاقيوالمركزالتنولهردار:بيروت،حنفيحن.د.القديم

.35عرط،\ج،م9881
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بتعطيلودعواه)(اللهخلفأحمدمحمد)الاتجاههذانج!نماومن

يهت!الرسولبيانسمىوقد،تغيرالزمنأنأساسعلىوالغنيمةالفيءآية

اللهعلىجرأةوله،دينآيكونأنيلزموليسبشريآاجتهادآللقرآن

تفسيران":فيقولوتناقضاتهمغالطاتهوله،ر!!مهيورسوله

يؤخذأيملزمغيرأنه:بشرقولومعنىبشرقولللقرآنالثهصهت!رسول

..،الالزامصفةلهبشرقوليكونأنيعقلفلايتركأومنه

منلهانأخذأنلنان!فإسلاميحكمفيهاوليستجدقضيةكل"و

لناشرعمعاصريناعر!ثفلناشرعقبلنامنشرعكانإذالأنهالغربيالتشريع

.(1"("كذلك

السابقةالتشريعاتلأنمنطقيتعليلالىيستندولاباطلقياصوهذا

القرآنعليهنصماعلىوالنص،السماويةالدياناتتشريعاتمنهاويراد

بشريمصدرأيومنكانتكيفتشريعاتوليست،والاستمرارللبقاء

فهل،بشريوضعمنتشريعاتهيإنماالمعاصرةوالتشريعاتاكان

..وتعالىسبحانهاللهمنبتشريعالوضعهذايقاس

دعوةفهذه،بشريآاجتهادآواعتبارهةررهههم!خ!الرسولبيانأنوأما

يدلكما،المستشرقينكتاباتفيالألهاأساسولاجدآوضعيفةخطيرة

الإسلامي.التثريعفيالسنةلمكانةناقصفهمعلى

يقولوالقرآن،بشريآاجتهادآللقرآن!تيالرسولبيانيكونوكيف

.(2"(بوحىوحيالأهوانالهوىعنينطقوما":نعالىنولهفيعنه

دار:القاهرة،الجنديأنور.الاملامضوءفيالعصرينكتاباتفيالنظرإعادة(1)

.033ص،الاعضام

.4آية،النجممورة،الكريمالقرآن(2)
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هيالرسولطاعةأناعتارعلىعديدةآياتفيأكدالقرآنانكما

الرم!ولبطاعةالأق!حققلااثهطاعةوأن،وقعالىسبحانهاللهطاعةمنجزء

الله.لطأعةالحسنةوالقدوةالعمليالمنهاجفهو

ومن،اللهأطاعفقدالرسوليطعمن،:تعالىفولهالآياتهذهومن

.(؟)(حفبظآعلبهمأرسلناكفمانولى

وأوليالرسولوأطبعواالنهأطيعواآمنواالذبنأبهابا،:نعالىوفوله

.(2)(منكمالأمر

.(3"(اللهب!فنلبطاعالأرسولمنأرسلناوما،

علىوالأمر،أحدباستحبابيتهايقلولموجوبيةطاعةهناوالطاعة

التفصيل.

من،كريمةقرآنيةلآياتتأويلاتمننراهماحقآالغريبومن

ومن.صريحةعدائيةمواقفمنوينطلقون،الدينيفقهونلاأشخاص

الشيطان-ابلشىعنمدافعآكانالذي(العظمجلالصادق)الدكتورهزلاء

الرجلهذاشخصفيحافزأيوالغريب.القرآنيةالآياتبتأويل-الرجيم

اجتاز)وأنه،التاريخفيشهيدأولواعتبره،إبليسعنللدفاعيحزضه

..تامبنجاحبهااللهابتلاهالتيالتجربة

الإلهيةللمشيئةليذعنالجزئيةالطاعةواجباتمفعولعلق-لأنه-

...والتقديسالتوحيدفيالمطلقبواجبهويتمسك

والصالحينالقديسينسلوكسلك-قدابليسيكونوبهذا-

.80آية،النساءمورة،الكريمالقرآن(1)

.59%،النساءع!ورة،الكريمالقرآن(2)

.64آية،الناءصورة،الكريمالقرآن(3)
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..ونقاثهاصفائهابكلحقيقتهبذلكفبانتوالمقربين

اجتيازهبعدالأبدإلىملعونآيبقىأنلإبليسيجوزلا-وبالتالي-

.(؟"(بنجاحالتجربة

م9851عامأعدمالذي(طهمحمدمحمود)هناككانالسودانومن

لهكانتفقد.المجددينمنيعتبرالبعضرنظروفي،الزندقةبتهمة

رئكواعبد،الكريمةالآيةفعن.العزيزالكتابلآياتمستهجنةتاويلات

والصومكالصلاةالعباداتأنالآيةهذهمنيتوصل(اليقينيأتيكحتى

هيىانما،الحياةمدىتكليفآالانسانبهايلتزممستمرةشعائرليست

هذهغرضهووالذي،الإنساننفسفياليقينيتحققحنىمستمرة

العباداتأداءعنتوقفنفسهفياليقينالإنساناستشعرماومتى،العبادات

.القرآنفيالجهادآياتعطلكما.الغرضلتحقق

العلم،لتوافققرآنيةآياتأؤلحين(غبدهمحمد)الشيخيصبولم

يصحأنه،مرةغيرفيقلناوقد):قولهوعلى،بالميكروبالجنك!أويله

النظاراتبواسطةالعصرهذافيعرفتالتيالخفيةالأجسام:يقالأن

ثبتوتد.الجنمننوعآتكونأنيصحبالميكروباتوتسمى،المكئرة

منالطاعوننوعأنمنوردماتأويلفيذلكقلنا،الأمراض!ثرعللانها

العلمأثبتهفيماالنزاعإلىحاجةفيلسناالمسلميننحنأنناعلىالجنوخز

بعضتصحيحلأجلعليهدليللامماشيءاضافةأو،الأطباءوقرره

يعارضهأنمنأرفعالقرآنانعلىاللهفنحمدالآحاديةالروايات

.(2"(العلم

،2ط،الطليعةدار:بيروت،العظمجلالصادق.د.الدينيالفكرنقد(1)

.311عى،م0971

.96ص3ج،عبد.محمدالثخ،المنارتفسير(2)
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البعوضجنىمنبأنه،الفيلسورةفيالأبابيللطيرتاويلهفيوكذا

.الذبابأو

الجدريمرضجراثيمهيمسموميابسطينبأنهاالسخيلوحجارة

..والحصبة

منفلديه،نيهايصبلمتأويلاتهكلانيعنيلاهذاوبالطبع

محمد)للشيخالرأيهذاعرضنادان...وقئمجميلهوماالتأويلات

وتجاوزالتأويلفيأخلالذيالاتجاههذاعلىنصنفهلاأنناالأ(عبده

..وأصولهالإسلامثوابت

ونفوب!نف!-

قواسممن(والتوفيقوالتأويلالاسلامعلمنة)الاتجاهينلهذينلما

الجمع.هذاكانالنقدميزانفيمشتركة

يختلف،اليهوندعونبحثهالذيالاسلاميالفكرفيالتجديدإن-1

الفكرفيتجديدآمنهجهمانعتبرولا.الاتجاهينهذينمعوجوهريآكلئآ

لرفضسببآكانالاتجاهاتهذهبينالفرزوعدمالخلطوهذا.الإصلامي

هذايكونأنمنواحتياطآخوفآالاسلاميالفكرفيالتجديدلمنهجالبعض

هوماإدخالأو،الدبنمنثابتهولماتبديلآأوتعطيلآاوتغييرآالتجديد

..المحرمالتشريعبهيقصدماوهو،الدينفيالدينعنخارج

محببةلامعةبراقةوجعلهاالدينلقيموبعثإحياءهوانمافالتجدبد

منتحفظهالتيوضوابطهأصولهلهالتجديدوهذا.والنفوسللقلوب

...ومبادئهوقيمهالدينعنالانحراتأوالاعوجاج

والعقائديةالمفاهيميةبنيتهفيمنسجمفكريةمنظومةالإسلامان-2
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حكيممنهوبل)ضطرابولافيهاتناقضلا،بدقةومترابطمنظمبثكلي

منالوافدةوالمفاهيم،الضائةللأفكارفيهمكانلا..بصيروخبيرعليم

بنائهمنويطردهايلفظهامافسرعاناقتربتدانوالتيوهناكهنا

..ومنظومت

معيتفقحقهومامعالأينسجمولاالحياةفيالحقهوفالإسلام

وليسواحدهووتعالىسبحانهاللهعندوالحق.والسننوالدينالعقل

..الكريمالقرآنفيوهومتعدد

هوماوبينالإسلاممنهومابينالتوفيقطريقةيقبللااذنفالإسلام

نقبله،الذيهووالعقائدالمذاهبمنالإسلاممعيتفقوما.عنهخارج

..عليهوافدآاكتشافآوليسالإسلاممنلأنهونقبله

بنائهافيمنسجمةفكريةمذاهبتكونأنيمكنلاالتوفيقيةوالمناهج

وخصوصها،عمومها،وجزئياتهاكلياتهابينمترابطة،المفاهيمي

فيهنرمكماونظامبدقةومبيناتهامجملاتها،وتقييداتهااطلاقاتها

..لاسلاما

متكاملةفلسفةالإسلامأنفيهريبلاقاطعآإعتقادآنققدنحن-3

أدقلناشرحبلفحسبكليةكأصوللناينزلولم،الإنسانلحضارة

يايهملولم،-المسلمالإنسانحياةتفاصيلكلفي،الجزئيةالمسائل

كان)ن،الدينأوالبدنأوالعقلأوالنفسصعيدعلىإنل!نسانحاجة

وأالدنيامستوىعلىأو،الاجتماعيأوالفردفيالمستوىعلى

.(1)000الآخرة

البياندار:بيروت،المؤلف.الحضاريالمنهجومعالمالا!لاميةالحركة(1)

.30ص،م1،1991ط،العربي
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عليكونزلنا،:تعالىقولهالكريمالقرآنمنذلكعلىيدلوما

."؟"(للمسلمينوبشرىورحمةوهدىثيءلكلنبيانآالقتاب

العزيزإن)(2)!شالصادقالامامعنالشريفالحديثفيجاءوقد

ومنقبلكممنوخبرخبركمفيهالبارالصادقوهوكتابهعليكمأنزلالجبار

ذلكعنيخبركممنأتاكمولو،والأرضالسماءوخبر،بعدكم

.(بعجبنم

ماواللهحتىشيءكلتبيانالقرآنفيأترلتعالىاللهإن)وعنه!

أنزل"هذاكانلو:يقولعبديستطغلاحتىالعباداليهيحتاجشيئآاللهترك

.(فيهاللهأنزلهوقدالأ8القرآنفي

الثهكتابفيأصلولهالأ)ثنانفيهيختلفأمرمنما)وعنه!

.(الرجالعقولتبلغهلاولكن

المذكورين،الاتجاهينبينالجامعوهيالتوفيقيةبالنظريةيقولومن

منالأخذوجهفمادالأ،وث!املمتكاملكدينالإسلامالىينظرلاف!نه

فيأنهذايعنيالا،الاسلاموبينبينهاوالتوفيقوالفلسفاتالمذاهب

...باطلرأيوهذا-صراحةبذلكالاعتراتعدممعحتى-نقصآمال!مالا

ونتاجبالماضييتصلالذيالتراثبعنوانالإسلامنفهملانحن-4

ولأوضاع،تاريخناغيرولتاريخ،مجتمعناغيرلمجتمعونزل،الماضي

عنالبستث!رقونيرددهالذيالكلام.ثقافتناغيرولثقافة،أوضاعناغير

..وضلالباطل

.89آية،النحلمورة،الكريمالقرآن(1)

:بيروت،الكاثانيمدمنالمضق.الدينأعولفياليقينعلمكتابعننقلأ(2)

.954ص1ج،م1،0991ط،البلافةدار
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نبئهالىوتعالىسبحافاللهبهااوحىسماويةرسالةالاسلامبل

السماوية،الرسالاتخاتمةوكانت،البشريةلكلليبلغهامحمد!ت

...الأنبياءخاتمهووالرسول

افيالناسأبهابافل،:الكربمكنابهفينعالىاللهفولوعلى

يحيهوالأالهلاوالأرضالسمواتملكلهالذيجميعآالبكماللهرمول

دمقكمواتبعو.وكدمانهباللهيؤمنالديالأفيالئئورسودهباللهفآمنواوشيت

.(؟"(نهتدون

ربكممنبالحقالرم!ولجاءكمقدالناصأبهايا،أخرىآيةوفي

علبمآاللهوكانوالأرضالسمواتنيمادثهن!فتكفرواوانلكمخيرآنآمنوا

.،2"(حكبمآ

البشرية)نبل.هذاولعصرنا،ومكانزمانلكلصالحاذنفالإسلام

...للاسلامتكونماذ!ثأنيالعصرهداني

روحب!دخالفنجدده،العصريجاريلاالإمملامأنيعنيلاوالتجديد

الليبراليةوقيمهاالغربيةالحضارةهيالعصرروحالكثيريننظروفيالعصر

...والعلمانية

في)تكمنالإسلامقيمةأنيتصورمنالتوفيقيةالأتجاهاتتلكومن

قانونواقتضاه،خلأقعربيفكرثمرةجاء،الأقةلهذهعزيزآترائآكونه

.(3"(..الحياةهذهفيالأفضلنحوالدائبوسعيهالإنسانيالتطور

.؟58آية،الأعرافمورة،الكريمالقرآن(،)

.170آية،الناءم!ورة،الكريمالقرآن(2)

الدار:دثق،البوطيرمضانميدد.محمد.وحضاريةمثكلاتحولحوار(3)

.69ص،م3،1990ط،المخحدة
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مقصودهمن!فوالاستمراربالبقاءالإسلامإلىبعضهمنظرلان

يكلفهأندون،ذلكلهطابما،والبقاءالصلاحيةواستمراربالخلود)

الذين!ف.مبادثهمنمبدأأواحكامهمنحكمبأيارتباطآالوصفهذا

الاعتباريالمسيلذلكروحهدانما،روحههوإنمابالخلودمنهيتصف

طبيعةتقتضيهحسبما،والأحكامالقيمداخلهفيتتناسخالذفيالمستمر

.(؟)(الحضاراتواقعوشتلزمهالعصر

إنه.المشكلةمنالإنسانيستبعدالتفكيرمنالنحوهذاان)-5

بينما،الانسانمنوليسالمعتقدمننابعةالمشكلةأنمالك!ثبيعتبر

الإنسانصلةإليهاانتهتالتيالصورةمننابعةالمشكلةأنالحقيقة

بالمعتقد.

وبينالذاتبينالانفصالحالةمننرىفيمالثأتالمسلممشكلةإن

لافهوولذا،والشعورالفهممستوىعلىتمقدهناالانفصالإن.المعتقد

.(2)(والإدراكالعقلمستوىفيالعلميةالمعرفةبقاءينافي

الفكرإطارفيالمشكلةويحصريرىمنالاتجاهاتتلكومن

ذلكفهمفيالإنسانمشكلةفصدبغيرأوبقصدوششبعد،الإسلامي

..الفكر

التجديدوبمسائلالإسلاميةالشريعةبقضاياوالتعاملالاشتغال-إن6

صلبة،وضوابط،صارمةبقواعدالتمسكيتطلب،الإسلاميالفكرفي

وأصولوالسئةالقرآنمنالاسلاميةالشريعةبعلومورصينعميقواطلاع

.69ص،ففسهالمصدز(1)

المؤصسة:ببروت،الد-شثسىمهديمحمدالثخ.والاملامالجاهلبةببن(2)

.305ص،م2،1982ط،الجامعبة
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الففه.

علىوالسير،أيضآوبتشددالشريعةوعلماءالفقهاءبهالتزمماوهذا

..الفقهأصولمنهجيةهيكماالمعالمواضحةمنهجيةعلميةخريطةوفق

يؤولأوالتجديديدعيأويجتهدأنكانكيفإنسانأيحقمنوليس

رفيعواختصاص،اختصاصإلىبحاجةفهذا،بالشريعةيتصلما

..المستوى

ماأو،الشريعةاحتكارالبعضتأويلفيكماالكلامهذامنيفهمولا

..الناصعلىأوصياءبالتاليالعلماءوأن،بالكهانةيعرف

فهل.العلومكلفيالحالهوكماعلميةوجوههاأحدمنفالقضية

الفيزياءأوالهندسةأوالطبعلمفيالتجديديدعيأنالاجتماعلرجليحق

...العلومهذهفيمفنيأأومؤولآيكونانأو،أشبهوما

يأمنالشريعةعلمفيوأدقأصعبهيالشروطأنآخروجهومن

تقننالتيهيالشريعةأنراب!عابموضوعيعلميشرطوهذا،آخرعلم

..معروفةأخرىولأسبابالانسانحياة

معهؤدعلمغيرمنبهيطالبأوالتجديديدعيأنالبعضومشكلة

لأنهالشريعةمنيعطلأو،علمغيرمنالتأويليمارسأو،الشريعةبعلوم

..رأيلديهتكؤن

كثرأنوجدتالثقافيالانتاجلحركةوالمتابعةالرصدخلالومن

داعتراضبنقدأوبتشريعأوبتأويلالاسلامعنيتقولمن-كليكنلمان-

ومنهجكعقيدةبهيلتزمونلاأوالإسلامعلىيحملونالذينمنهم

.وسلوك
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لاث!يئآيقولأنمنمتورعآيكونحياتهفيالاسلاميلتزممنلأن

..بجوانبهوملمآمحيطآوليسبهيتيقن

،بالإسلامالأوجليةوشاملةواضحةبصورةئفهملاالإسلامان-7

..الكريمالقرآنفينراهوالذيالاسلامرسمهالذيوبالمنهج

عبرأو،ومنهجهاالماركسيةخلالمنالاسلامفهمنريدأناما

الرضعيةأو،الوجوديةالفلسفةخلالمنأو،ومنهجهاالعلمانية

لي!طريقفهذا.الغربمنالمستوردةالفلسفاتمنغيرهاأو،المنطقية

لأن.الاسلاميعاكسماالىبل،فحسبالاسلامفهمإلىيوصلنالن

خطواتوأن،جبريةبصورةالمفدماتتتبعالنتائجإنيقولالمنطقيالدليل

..المتبعبالمنهجمحكومةالعمل

وندعي،المنهجهذاخلالمننفهمهلافلماذامنهجهلهفالاسلام

الغربحضارةنتاجمنلأنهاالمناهجتلكنطبقحينوالمنطقيةالعلمية

الميوعةفيحتىعنهيصدرماكلفيوالحضاريةالعلميةلنايصؤرالذي

..علميةبفلسفةيربطهامننجدوالانحلال

جادةجانبتالتيوالتأويليةالتوفيقيةوالمفاهيمالأفكارهذهوكل

الذي،الاسلاميالعامالرأيعندوالاستحسانالرضاتلقلمالإسلام

..والمعرفةالخبرةبأهلفكيف.وانتقدهاوقاطعهارفضها

علي)نيث!لاكالزمنمنفترةبعدأفكارهعنتراجعمنهؤلاءومن

-91295(أمينأحمد)الدكتوروبينبينهدارحوارففي(الرزاقعبد

محمدالدكنوربفولكما-م1195سنة!م9541-1878هـ/1373

هذافيفقال،جمودمنالمسلموناليهوصلمادواءحول)-عمارة

الإملامرسالةأنمنقديمآنشرتهماالىنرجعأنذلكدواءإن8:الحوار

116
http://www.al-maktabeh.com



ا!ى.،..الخومثاكلمسائلمنذلكفيماالحقولنا،فقطروحانية

الرز،قعبدعليعفق-(\"،الإسلامرسالة"مجلةفيذلكأمينأحمدلهر

:عبارة-العبارةهذهعلى

نأالأأرىما...8:فقال-"فقطروحانيةالإسلامرسالةان"

فيهشجادلكئاالذيالمجلسفيلسانيبهجرىالتعبيرفيخطأهناك

المسلمين.حالونستعرض

ولم،يومئدلسانيالىمال!مإلاروحانيةكلمةتسربتكيفأدريوما

حديميفيألقىالشيطانلعلهبل...ابباللييخطريكنولممعناهاأرد

الإسلامةكتابحولكانتالتيالملحمةتلكجذعةليعيدهاالكلمةبتلك

بعضألسنةعلىيلقيهاكلماتأحيانآوللشيطان..،الحكموأصول

.،2،(الناس

سنة-سئلعندما)(عمارةمحمد)الدكتوريقول(حسينطه)وعن

مسمقبل-كتابتضمنهاوالتيالجدلاثارتالتيالآراءعن-م9701

الىتحتاجآراءإنها:؟أالمتضخمكبريائهرغم-اعلن-مصرفيالثقافة

سنةكتبده"الكتابهذاعنفقال..داصلاحوتعديلنظراعادة

بعضفيهوأصلحإليهأعودويجب..يتجددعاوز،قويفذم..م1936

الجاهلي(الشعرفي)كتابهمنحذفكما(3)(00وأضيف،حاجات

.والتحريفاتالمغالطاتاحتوتالنيوالعشرينالثمانيةالسطور

.م1951منةأبريلعدد(1)

مجلةفيمقالةأنظر780صم1991عروالحاديالعاثرالعدد.الاجتهاد(2)

.م1951مايوعددالاملامرمالة

مارسأولعددالأهرامصحيفةفيحدبنهأنظر810ص.ه!فنالمصر(3،

.م1971سنة
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-1888هـ/1375-95130(هيكلحسينمحمد)وهكذا

.وآخرون!م9561

الأسلامي.الأثجا.:ثالثآ

اصيلآ،متكاملآشاملآفهمآالاسلاممنث!رعيتهيستمدالاتجاههذا

اليقينية،والقواعدال!ابتةبالأصولملنزمآ،وحضارةوسلوكآومتهجآعقيدة

ترشيدفيوهدىبصيرة،الصالحوالسلفوالصحابةالأئمةبنهجمتنورآ

وصفاءهأصالتهللاسلاميعيدلأنهادفآ،والنجديدالاجتهادعمليةوتأصيل

بناءطريقعلىكافةأبعادهافيالانسانيةالحياةمشكلاتلمواجهةوحيويته

الإنسانية.الإسلامحضارةلاعمار

ولا،مخلأتاويلآالنصوصيؤؤللا،الإسلاميالاتجاهأي"فهو

فييعارضهماأوالدينعنخارجهومايشرعولا،منزلةأحكامآيعطل

..وهديهمقاصده

الذيوهو.،الإسلاميالفكرتجديدفيالصحيحالاتجاههووهذا

أصولفيالفهمهوكماتصويبآالصحيحالاتجاهمننقصدولا،إليهندعو

هذاأنوبلحاظ،ذكرهاكالسابقالأخرىالاتجاهاتبلحاظدانما،الفقه

..وضوابطهوأصولهوروحهالإسلامعمقاصديتفقالذيالنهجهو

فيالمنهجهذأوتحريكلتاصيلهو-)نماهذا-البحثومثصروع

الاسلامي.الفكرتجديد
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اإللدلممليالنط!فليالت!لأيلألهنا!لي

الإسلامي،والفكرالإسلاميةالحياةفيوالاصلاحالتجديدحركات

وهذا،والمعاصروالحديثالقديمالمسلمينتاريخفيتتوتفأوتنقطعلم

الإسلاميةالأمةوأن،يتوقفلمالإسلاميالقلبفيالحياةنبضأنيعني

وتخلفوانحطاطتدميرمنلهتعرضتماكلمعتمتلمحيةمازالت

وتنالتاجتمعتولو،وخارجيةداخليةوتحديات،ومحنوغزووحروب

الناريخلكان،الاسلاميةالأئةغيرأخرىأمةفيالتدميروهذاالمحنهذه

ومعجزةسزذلكفيكاندان..الوجودمنوتلاشيهاانقراضهاعنيحدثنا

والأراضينالسماواتخالق-وتعالىسبحانه-اللهتكفلالذيالاسلامفهو

..(لحافظونلهواناالذكرنرلنانحنانا"نزولهيوممنبحفظه

فكرتهاتموتحينوتموتتسقطوالحضاراتالأممكانتلاذا

تمرضتدالإسلاميةفالأمة،الإسلامفيتختلفالقاعدةن!ف،ورسالتها

وهيتنتىولاتموتلاورسالتهافكرتهالأنتنتصولاوتضعفتموتولا

...الاسلام
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حياةلتسود.مال!مإلاحضارةبعودةالبشرىومصدرالأملمنبعوهذا

ومن،الهدىالىالضلالومن،النورالىالظلماتمنلتخرجهالانسان

...بعزيزاللهعلىذلكوما.الحقالىالباطل

ثوراتهيئةعلىعمليةحركاتمنهاالإسلاميالتجديدوحركات

إصلاحية.ودعواتفكريةحركاتومنها،ونهط!ات

-91254(الأفغانيالدينجمال)السيدحركةالأولمثال

نبي(بنمالك)الأمشاذتقديروعلى.!م1897-1838/ف4131

يتعمقمفكردوريكنلمالدينجمالدور)إن!م95190-1973

لقد،بذلكلهليسمحيكنلمالحادمزاجهن!ف،حلولهالينضجالمشكلات

جدلية،وسيلةسوىالنادرةثقافتهتكنولم،مجاهدآشيءكلقبلكان

نشاطوسيلةفأصبحت،الجماهيرمستوىالىأحيانآهبطتمهما

...ثوري

الاصلاحيةللحركةوفيلسوفآقائدآالدينجماليكنلماذاأنهبيد

.(؟"(رائدهاكانفلقد،الحديثة

-9450(الغزاليحامدأبو)حركة8الفكريةالحركةآالثانيومثال

..أم1111-0581/ـه505

فكريةحركاتمنها،التجديديةالفكريةالإصلاميةوالحركاث

منهجية.فكريةحركاتومخها،دعوية

-91282(رضارشبدمحمد)الصميخحركةالأولمثال

الذيالنهجلذاتامتدادآحركتهكانتحيث!م1935-1865هـ/1354

الصبورعبد:ترجمة،الفكردار:دمثق،نبيبنمالك.الاملاميالعالموجهة(1)

.45ص،م؟986،ث!اهين
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..(عبدهمحمد)الشيخأستاذهوصاغهبلوره

-9072(الشاطبيإسحاقأبو)حركةالثانيومثال

..!م1388-1813هـ/579

الأولفيبينما،الحركةمحورهوالمنهجالثانيفيأنا!هوالفارق

كان(الشاطبي)أنأوضحوبتع!ير..الحركةمحورهيوالإصلاحالدعوة

وعلى،الإسلاميالفكرلتجديدكمنهجالإسلاميةالشريعةمقاصدإلىيدعو

فكريةبحركةلهانعتناكانولهذا.حركتهتمحورتوالمنهجالعلمهذا

لإصلاحيدعوكانفقد(رضارشيدمحمد)الشيخحركةوأما.منهجية

العاموعصبها،والحضارةالتقدمطريقعلىبهوالنهوضالإسلاميالواقع

فكريآمنهجآيبتكرولم،الاسلاميوالفكرالإسلاميةالحياةتجديدهو

الاسلاميالمقاصدعلمم!هج(الثاطبي)ابتكركما،وجديدآمؤصلآ

الحركةبينالتمييزكانولهذا.الإسلاميالفكرتجديدخلالهمنوأراد

المنهجية،الإصلاحيةالفكريةالحركةوبين،الدعويةالإصلاحيةالفكرية

..دقيقالتمييزهذاأنأجزمولا

مناهجعنالحديثهوالقسمهذافيمطلبناأنذلكمنوالشاهد

بالحركاتالأخيرالقسمبهذايرتبطوهو،الاسلاميالفكرفيالتجديد

..لهجيةالصالإصلاحيةالفكرية

نركزسوتبل،التجديدمناهجفيحصرآالحديثيكونأننريدولا

الاسلاميالفكرلحركةكئرالافنرابمعفيهاالأبرزهوومابعضهاعلى

..المعاصر

المنهجهماالتجديدفيمنهجينعنالحديثعدمقصدناوقد

..السلفيوالمنهج،الفلسفي
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الإسلاميالفكرتجديدفياصيلآمنهجآيكنفلمالفلسفيالمنهجأما

روحهومناليونانيالفكرمنمقتبسآكانبل،الإسلامروحمننابعآولا

الإسلامفيالعقليينالفلاسفةأن)الترابيالدكتوررأيوعلى..ومنابعه

الفكرهذانصفأنالمجازمنولعفه،الإسلامخارجمنفكرهمجل

.(1"(إسلاميفكربأنهالفلسفي

!م9461-1885هـ/1366-92130(الرزاقعبدمصطفى)أما

الحقلبهذااهتمامهوكان،الإسلاميةالفلسفةمجالفيرأيصاحبوهو

ترفآإياهامعتبرآعمدآعنهاأعرضالتيالإسلامفلاسفةفلسفةحسابعلى)

اليونانمقلدةهمالفلاسفةهؤلاءدان.المسلمينمعتقدفييؤثرلمعقليآ

فكانت،فكرهتثكيلفيفأسهمواالأوربيينإلىتراثهحملواالذين

.(2)(الإسلاميلاالغربيالفكرلصالحاسهاماتهم

اليونانيةالفلسفةان)المنهجلهذا(اقبالمحمد)الدكتورنقدوفي

ولكن،الإسلامتاريخفيعظيمةثقافيةقوةكانت-جميعآنعرفماعلى-

علىالمتكلمينتمحيممفالاتوفيالكريمالقرآندرسفيالتدقيق

حقيقةعنيكشفان،اليونانيبالفكرملهمةنشأتالتيمدارسهماختلاف

عندالعقليالنظرآفاقوشعتأنهامعاليونانيةالفلسفةأن:هيبارزة

.(3"(القرآنفهمفيأبصارهمعلىغشتالإسلاممفكري

وبعكس،الإسلامبروحيةالارتباطوثيقأنهمعالسلفيالمنهجوأما

يزقيمنهجانهالآ،الإسلامبروحيةارتباطهحيثمنتمامآالفلسفيالمنهج

.32ص.؟..يتجددهلالإملاميالفكر(1)

،الأولالعربيالفلسنىالمؤلهمربحوث.المعاصرالعربيالوطنفيالفلسفه(2)

.561ص،م؟2،987ط،العربيةالوحدةلحراماتمركز:بيروت

.8ص،الإملامفيالدينيالفكرتجديد(3)
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،واحدةإسلاميةلفرقةينتصرأنيستهدفأنهبمعنى،التعبيرجازان

فهمفيالاجتهادحقهامنالتيالأخرىالاسلاميةالفرقويقاطعويرفض

..الإسلام

غوايةعلىالإسلاميةوالفرقالإسلاميةالمذاهبيعتبرالمنهجوهذا

منالعقيدةتحريروهدفها،الناجيةالفرقةنفسهفيويرى،وضلالة

..الإسلامعقيدةعلىووافددخيلهوماوكلوالأساطيروالبدعالخرإفات

وهذا،بمقدارالأالإسلاميالفكرفيتجديديآنقبرهلاالمنهجوهذا

مؤهلآليسوبالتالي،توحيديآولاحضاريآليسالتجديدمنالمقدار

الذي،الشاملالحضاريالإسلاميوبالمشروعالاسلاميبالفكرللنهوض

..المعاصرالإسلاميالوافعمطلبهو

نأالأمانةومن،أنفسناننصفكماالآخرينننصفأنالعدلومن

..أنفسناحقوقنحفظكماالآخرينحقوقنحفظ

.المجالهذافيكثرةدينيةنصوصآلناحفظالإسلاميوالتراث

لأنهالبينذاتداصلاحوالألفةوالتوحيدالتقريبدينهووالإسلام

...والسلاموالاحتراموالمحبةالسماحةدين

وأقلييمة:مرحلتينإلىتنقسمالتاريخيالسياقفيالتجديدومناهج

.ومعاصرةوحديثة،،وسيطة"

-:همامنهجيناخترناالوسيطةأوالقديمةالمرحلةمن

ر!ثعالثانيالقرنمنالغزاليحامدلأبيالدينعلومإحياءمنهج-1

.الميلادي

القرنمنالشاطبيإسحاقلأبيالإسلاميةالشريعةمقاصدمنهج-2
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..الميلادممطعشرالرابع

هما:منهجينالاختيار.حملىكانوالمعاصرةالحديثةالمرحلةومن

..إقبالمحمدللدكتور،الإسلامفيالدفيالفكرتجديدمنهج-1

..الترابيحسنللدكتور،الإسلاميالفكرتجديدمنهج-2

أفكارآونظموامناهجصاغواهؤلاءأنبلحاظكانالاختياروهذا

التجديدحركةفيشهرةلهموكانت،الإسلايىالفكرفيالتجديدبقصد

منباتتحتىالانتشارفيكبيرحظلهاكانوأفكارهم،الإسلامي

جميعآوهمالاسلاميالفكرقضايافيإليهايرجعالتيالفكريةالمرجعيات

..الاسلامحركةنيالمصلحينمن

أفكارهم.معالكاملالاتفاقبالضرورةيعنيلاالاختياروهذا

اللبنعلولماحباءمنهج-:أولأ

كتابآ،الستينعلىتربوالتيالغزاليحامدأبيمؤلفاتأهممنوهو

الغزاليصنفهاالتيالمؤلفاتمنوغيرهالكتابوهذا..العلوممختلففي

التحدياتومن،يعايشهاكانالتيالأوضاعوحيمنفيهاينطلقإنما

والكلاميةالفكريةوالتياراتالمذاهبكانتحيث،بالذاتالفكرية

تعانيالإسلاميةالعلومكانتالذيالوقتفي،عصرهفيتنشطوالفلسفية

منصخففيمامنهجهوالاصلاحالتجديدكانولهذا.وتراجعضعفمن

..ومؤلفاتكتب

فيالوقتهذاالىالفكرهذاحضورالتجديديفكرهملامحومن

(الجابريعابدمحمد)الدكتورذلكإلىيذهبكبا،الإسلاميةالثقافة

العربيةثقافتنافيحاضرآ،ومايزال،الغزاليبقيفلقد):يقولحيث
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الخامىالقرنثماني!اتمععمرهمناالثالثالعقدبلغأنمنذالإسلامية

حاضرآكان.قريبآفيهاالحضورعنسيكفأظنهوما،اليومالى،الهجري

معارضيهأذهانفيكماشأنهمنوالرافعينمؤيديهوجدانفيبىمايزال

التخلص.مننوعآعنهالتخلصفيالراغبين

دليل،الاسلاميالعربيالفكرفي،للغزاليالمستمرالحضوروهذا

كانأنهعلىبرهانهوبل،البارزينأعلامهمنواحدمجرديكنلمأنهعلى

."؟)(بعدتشخ.لمالتيالمرجعيةم!لطاتهد!حدى،مكوناتهأحدومايزال

علوماحياء"كتابةعلىالغزاليعندالباعثةالتجديديةالمنطلقاتأما

أخذواقديممنالإسلامفقهاء)(تراليحسن)الدكتوريقولكما،الدين

-الطلاققضية-الإسلامفيخطيرمعنىذاتقضيةمثلآ،بالألفاظيهتمون

واللامالطاءان:يفولون،الحرفيةالمواقففيهايتخذونالناسأخذ

حى،المواضبعمنموضوعفيطلاقبكونأنبدفلااجنمعتإذاوالفاف

قلتاذاأو،امرأتيطلقتاننيفرضنالويقوللاالدرصيلقيالذي

أنتلامرأتهفلانقالاذا:يقولبل،بانتففدثلاثآطالقأنتلامرأتي

الناصبعضوأخذ-عليهللطلاقإيقاعآالوضعهذايكونأنيخشى-طالق

معينة.بألفاظالأتتملاالبيوعوأنالنكاحأنيظنون

اللفظوأنزلالصفقةفعقديناكحأويشاريأويبايعالأعجميقاماذا

..العركياللفظيلقنأنبدفلاالبيعينعقدلابلغت

الفقهاءان:يقولالغزاليهوالإسلامرجالمنرجلفيناقامحتى

يتجهدينأمرالأمرأنونسوا،المقاصدونسواالنياتنسوالأنهمدنياعلماء

مركز:بيروت،الجابريعابدمحمد.د.ومناقثات-لراساتوالحداثةالتراث(1،

.165ص،م1،1991ط،العربيةالوحدةلراسات
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والفروعوالتفاصيلوالأجزاءبالألفاظواهتموا،الآخرةالداروإلىاللهإلى

أبعثوأنأحعيأنأريدإني:قالولذلك.دنياعلماءفسماهم،والأحكام

بدلآالغزاليوأخذ.وطقوسآأشكالآأصبحتلأنها،الدينعلومفيروحآ

التشهداقراءةعندابمعكتقيموكيفايديكترفعكيف:يبحثأنمن

أسرارعنيتحدثأخذ،منهابدلاأحكامكلهاوهذهاظهركتسويوكيف

يحيأخذدثهالسجودمعنىوعندثهالركوعمعنىوعنحكمهاوعنالصلاة

.(1)(العقديةأصولهإلىويرذهالدينهذافيروحآويبعث

فأدلة)المقدمةفييقولكماالكتابتحريرفي-ايضآ-بواعثهومن

يبقولمالزمانمنهمشغروقد،الأنبياءورثةهمالذينالعلماءهمالطريق

،الطغيانواستغواهمالشيطانممثرهمعلىاستحوذوقدالمترسمونالأ

والمنكرمنكرآالمعروفيرىفصار،مشغوفآحظهبعاجلواحدكلوأصبح

الأرضأقطارفيالهدىومنار،مندرسآالدينعلمظلحتىمعروفآ

بهتستعينحكومةفتوىالأعلملاأنالخلقإلىخيلواولقد،منطمسآ

طالببهيتدرعجدلأو،الطغامتهاوشعندالخصامفصلىعلىالقضاة

إلىالواعظبهيتوسلمزخرفسجعأو،والإفحامالغلبةإلىالمباهاة

وشبكةللحراممصيدةالثلاثةهذهسوىمايروالمإذ،العواماستدراج

.للحطام

اللهسما؟مماالصالحالسلفعليهدرجوماالآخرةطريقعلمفأما

فقدورشدآوهدايةونورآوضياءوعلمآوحكمةفقهآ:كتابهفيسبحانه

منسيآ.نسيآوصارمطويآالخلقبينمنأصبح

الاشتغالرأيث،مدلهمآوخطبأملمآالدينفيثلمآهذاكانولما

.29ص،الترابيحسن.د.3يتجددهلالإسلايىالفكر(1)
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.(؟"(الدينلعلوماحياة،مهمآالكتابهذابتحرير

منهبل!شو،للأخطارالفكريعزضماأشدمنالدينعالموانحراف

وبالمرشد،أمانتهعنانحرفإذاالأمانةلصاحبفكيف،وفيميتهرساليته

تتضاعفوالأضرارفالمفاسد،وصالحآصادقآيكنلمإذاوالمبفغوالموخه

..هنا

رؤيةوهي،الدينلعالموالسنةالفرآنفيالإسلاملرؤيةوالمتأمل

الىيرفعهالإسلامنرىوصادقآصالحآالدينرجليكونفحين،جدآبليغة

يضليوحين.الأنبياءورثةفهمالصفاتبأقدسويصفهالأنبياءدرجات

الكريمالقرآنوصفهحتى،الصفاتأقبحبحقهيستعملفالإسلاموينحرف

يحملوهالمثمالتوراةحئلواالذينمثل،:تعالىقولهفيكما،بالحمار

لاوالنهالثهبآباتكذبواالذينالقوممثلبئسأصفارآيحملالحماركمثل

.(2)(الظالمينالقوميهدي

كتابلاالعملبهيطل!بعلمكتابيكونأنكتابهمنالغزاليوأراد

ينقسمالآخرةالىبهيتوجهالذيالعلم)انيقولذلكوعنعما!بلاعلم

منهيطلبماالمكاشفةبعلموأعني،المكاشفةوعلمالمعاملةعلمالى

العملالكشفمعمنهيطلبماالمعاملةبعلموأعنى،فقطالمعلومكشف

علمدونفقطالمعاملةعلمالكتابهذامنوالمقصود.به
.(3"(المكاشفة

الذيالتجديدعن(المودوديالأعلىأبو)الشيخيتحدثوحين

،\ج،المعرفةدار:بيروت،الغزاليمحمدحامدأبو.الدينعلوم)حياء(1)

.2ص

.هآية،الجمعةصورة،الكريمالقرآن(2)

.4ص.الدينعلوماحياء(3)
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الدينفيالصحيحالفهمالناسفيجدد):يقولعصرهفيالغزاليأحدثه

مخالفتهفيواشتد،شعوربدونوتدئفالمرءايمانالعبثمنوجعل

الصافية،والسنةالكتابمناهلالىالناسعنايةورد،الجامدللتقليد

طوائفمنطائفةكلضلالوانتقد،الاجتهادروحلبعثواجتهد

إلىجميعآودعاهموفتورهمضعفهموبين،عصرهفيالمسلمين

مكانهواقترح،وشربالدهرعليهكلالذيالتعليمنظاموانتقد،الإصلاح

فيالمسلمينبينالشائعالقديمال!نظامهذافيوكان.جديدآللتعليمنظامآ

الدنيا،وعلومالدينعلومبينيفرقكانأنهأولهما:اثنانعيبانعصره

العلومباسمفيهدخلقدكانأنهوالثاني.الإسلامفيالبتةباطلوهو

فيالناستصوراتأنذلكنتيجةمنفكان،أهميةلهانكنلمأمورالشرعية

ناشئآوالتعصبالتحزبوكان.والضلالللخطامعرضةكانتالدينباب

بغيرالدينفيالأهميةحازتقدالأجنبيةالداخليةالأموربعضلكونفيهم

القديمالفاسدبالنظامواستبدلالمفاسدهذهمحقالغزاليفالإمام.حق

ولكن،بدءبادىءمعاصريهمنكثيرآفيهخالف،جامعآمتماسكآنظامآ

نأفيمغالاةولا،الأمرآخرالمسلمةالممالكجميعفيبمبادئهالنامىسلم

آثارمتبعةجاءتالجديدةالتعليمنظممنالتاليةالأزمانفيوضعماكل

منالدينيةمدارسنافياليوميعلمماوكذلك،الإمامهذاوضعهالذيالنظام

.(الجليلالامامهذاالأالأوليةخطوطهايرسملمالدراسةمواد

التجديديوالعمل)(المودودي)يقولالغزاليلفكرنقدهوفي

والفكريةالعلميةالجهةمننقائصتخللتهالغزاليالامامبهقامالذي

علمنيالإمامضعفماتاهكانمنهانوع:أنواعثلاثةالىتقسم

علىالعقليةالعلوماستيلاءمنشؤهكانالثانيوالنوع.الحديث

الىالمتطرفلميلانهأعمالهفيوقعالثالثوالنوع.ذهنه
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.،\"(لتصوفا

ا؟سلامبة.الشربعةمفاصدمنهج:ئانبآ

الإبداعمنكبيرةدرجةعلىمنهجآيبتكرأنالشاطبياستطاعلقد

بعلمعرفالذيالمنهجوهو،الإسلاميةالشريعةإلىالنظرفيوالتجديد

وهو"الموافقات8كتابهفيصضفهوالذي،8الإسلاميةالشريعةمقاصدآ

فيالتفكيرمنهجنينوعيةنقلةويبد،وأشهرهاالشاطبيب!كأعظممن

نطاقفيالمسلمالعقلصياغةوفي،الإسلاميةوالشريعةالفقهأصولعلم

السني.الإسلاميالفكر

عشرالرابع-الهجريالثامنالقرنفيكتبالموافقاتأنومع

مرةلأولعرف)وقدقرونلعدةمتأخرآكاناكتشافهان-الآالميلادي

طبعفكانتكما،يتداولونهالزيتونيونوالعلماءالطلابوكان،بتونس

الدولةبمطبعةم1884هـ/1302سنةطبعحيث،ايضآبهاالأولى

هم:الوقتذلكفيالزيتونيينالعلماءمنثلاثةوبتصحيح،التونسية

صالحآوالشيخ،"الورتانيأحمد"والشيخ،،الشنوفيعليآالشيخ

يأ،م1922هـ/1341سنةالأبمصرالأولىطبعتهيطبعولم،8قايجي

.(2"(تونسفيمطبرعآظهورهعلىمزتسنةوثلاثينثمانمننحوبعد

في(درازاللهعبد)الثيخفيعتقدمتأخرآكانالاكتشافهذالماذاأما

أحدهما:أمرينالى)يرجع،للموافقاتشرحهفيكتبهاالتيالمقدمة

.83-80ص،المودوديالأعلىأبو.و)حيائهالدينتجديدتاريخموجز(1،

قتيبة8دار:ودمشقبيروت،العبيديحمادي.د.الث!ريعةومقاصدالثماطبي(2)

.001ص،م1،1992ط

،عاثوربنالفاضلمحمد.العر!ىالمغربفيالاسلاميالفكرأعلامكتابراجع

.76ص،\طالنجاحمكتبة:تونى
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كونفالأول.وتأليفهصوغهطريقةوثانيها،عليهااشنملالتيالمباحث

القرنفيوجاءت،المزلفاليهائسبقلممستحدثةمبتكرةالمباحثهذه

وألفه،طريقهوتعبيدتمهيدهالأصولمنالآخرلنقسمتمأنبعدالثامن

والتعليم،والتعلموالشرحبالبحثوتناولوه،الريعةبعلومالمشتغلون

تلناكماعندهمأنهإذ،الأصولعلممنيطلبماكلهونظرهمفيوصار

هذهفيبنقصيشعرونيكادونفلا،يتذوقوهلموالذيالاجتهادوسيلة

الفكرداجهادتناولهالىبالكتابمنهمسمعمنهمةتتطاولفلم،الوسيلة

إلفهاعلىوالعمل،عرفواماالىوضمها،فوائدهواقتباس،مباحثهفي

عليها.لاعانتهمسهموتحريك،إليهاالعلمطلابوتقمت،الفوافبما

ويكتب،سويآيمشيكاندانطالهإسحاقابيقلمأن:والثاني

الشريعةبمواردالاستدلالالىالحاجةمواطنفيأنهالأ...،نقيآعربيآ

العلومفيالمقررةالمباحثالىوالرجوع،العقليةالوجوهالىوالاحتكام

ثم،جارتهاإلىالكلمةمنالفهمفيينتقلربماالقارىءيجعل،الأخرى

كلمةكلتحتلأن،المشطأسنانعلىيمصنيكانه،تليهاالتيالىمنها

أحاطبعدمايكتبفهو،عليهس!ياقهفييعولوغرضآ،إليهيثيرمعنى

وفروع،المتقدمينوأصول،الكلامومباحث،المفسرينوكلام،بالس!ة

الكتابيحشوأنيسعهولا،المتصوفينمنالخاصةوطريق،المجتهدين

،الكتابنناولفيصعوبةوجدتالناحيةهذهفمن،التفاصيلبهذه

.(؟)(معاونيهاعانةإلى،مبانيهمنكثيروبيان،معانيهتيسيرفيوأحتاج

التيالإعلاحيةحركتهلهوكانت،مصلحآعرفالشاطبيأنكما

الشيخكانوقد،للهجرةالثامنالقرنخلالميالاولالمغربفيبهاظهر

الحركة.هذهإلىالعصرهذافيالناسنبهمناول"رضادي!شرمحمد"

.11ص،\ج،ال!اطبي)صاقأبو.الريعةأصولفيالموافقات(1)

130
http://www.al-maktabeh.com



رشبدمحمد"خي!صلايذهببل.،العبيديحمادي"الدكتوررأيهوكما

للأمةالغربيبالجناحكلهالقرنهذامجددهوالشاطبيأنالى"رضا

.(1،الاسلامية

الشيخن!فالشريعةمقاصدعنالاصلاحيمذهبهانبثقكيفأما)

عليهمارأىلماأنهفيذكرالجانبهذايحلل8عاشوربنالفاضلمحمدأ

بقيولكنهالاصلاحهمةنفسهفينهضت،انحلالمنالاسلاميالمجتمع

بينحيرتهوكانت،إصلاحهفييتوخاهالذيالمنهجاختيارفيحائرآ

عنعدلولكنه،الصوفيةومذهب،الصفااخوانمذهب:همامذهبين

عنالفكرتفصلنظريةنزعةالصفاإخوانعندرأىفقد،معآالمذهبين

الىيتجهونحيث،الصوابعنبعيدةطريقةالمتصوفةعندورأى،العمل

النظربينيجمعمنهجالىفاتجه،معآوالواقعالفكرعنويعرضونالباطن

الىمنطلقهبمقاصدهاالشريعةفكانت،والباطنالظاهرويصلح،والعمل

.الاصلاخ

الث!اطبي،"عندالاصلاحيالنظرعنهاصدرالتيالأساسيةالفكرةإن

كانالذيالعقيدةفسادوأن،واحدةالآتكونأنيمكنلاالحقيقةأنهي

مصدرهإنماوالخلقية،والسياسية،الاجتماعيةالحياةفسادفيسببآ

الأالإسلاميةللأمةصلاحلاف!نهثمةومن.والباع،والعصبيات،الأهواء

وبالشريعة،فكرآبالعقيدةتمسكمنعليهكانتماإلىبرجوعها

.(2)(عملآ

.عبد.محمدالامامالأصتاذتاريخانظر1990ص.الريعةؤمقاصدالاطبي(1)

.7ص،9ج،المنارمطبعة:القاهرة،1ط،رضارثيدللشيخ

العربي،المغربفيالاملاميالفكرأعلامأنظر،201ص،نفسهالمصهمر(2)

.73عى
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قديقولعصرهفيكانالذيالفكريالوضعالشاطبييصفوحين

العملعلىالانكبابودام،شررهاواستطار،ضررهاوعئمالب!عكثرت)

خلوتبعدهموخلفت.لهاالإنكارعنالمتأخرينمنوالسكوت،بها

،مقرراتسننكأنهافصارت،فيهاالقيامبفرضالقيامعنغفلواأوجهلوا

الراجعفعاد،بغيرهالمشروعفاختلط.محرراتالشرعصاحبمنوشرائع

.(؟)(عنهاكالخارجالسنةمحضإلى

الحياةتعفنعلىساعدتعوامليراهاأخرىعللآيذكرثم)

والتعصب،الجهلشيوعمنها،عصرهفيللمسلمينالاجتماعية

الله.غيرتعظيمفيوالغلو،المذهبي

غرناطةفيالاسلاميللمجتمعالمترديةالأوضاعهذهتبعةوئخئل

غيرها.بالأندل!ملج!منل!سلاميبقلمالتيالمدينةهذهوفقهاءعلماء

بالمعروفالأمرمنعليهماللهفرضعمانظرهفيتخفواالعلماءفهؤلاء

الأهواءوجارى،اللهدينفيهادنبعضهم)نبل،المنكرعنوالنهي

بالجوازالقولفيهاالعلماءلأحدثبتمسألةكلأنجهارآوأعلن،بفتاواه

.(2"(جائزةفالمسألةلاأمالجماعةعنشذ

توقعفقدوالاجتماعيةالفكبريةالأوضاعلهذهطبيعيةوكنتيجة

عارضكن!ف)قولهفيبذلكوألمح،بالإنكارمضهجهيواجهأن8الشاطبي"

فيهالاختراعوجهعنكوعمى،الإنكارعارضالكتابهذادون

الشرعيةالعلومفيألفولا،بمثلهسمعماشيءأنهالظانوغزا،والابتكار

ثزمنوحسبك،بشكلهشكلأومنوالهعلىنسجماالفرعيةأوالأصلية

،م1،9821ط،المعرفةدار:ميروت،الشاطبياصحاقأبو.الاعتصام(1)

.31ص،؟خ

.34ص.الريعةومقاصدالثاطبي(2)
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ابتداعه.الشريعةفيبدعكلومن،سماعه

غيرعلىالفائدةبمنطقةترمولا،اختباردونالإشكالإلىتلتفتفلا

السلفمعاقدهوشد،والأخبارالآياتقررتهأمراللهبحمدف!نه،اعتبار

.(1)(الأحبارالعلماءمعالمهورسم،الأخيار

،عصرهفيبالفعلحصلتوقدالمعارضةهذهتوقعالذييبطا!ثلاو

اكتشافهفمنذ،المقاصدفيمنهجهبهحظيالذيالكبيرةالشهرةيتوقعلم

التطورعلىيبرهنوهذا،ورفعةتألقآيزدادوالمنهجالعربيالمشرقفي

ماإنتاجيعيد،وجامدآراكدآكانأنبعد،وانفتاحهالفكرلحركةالطبيعي

..والتجديدالإبداعفيوقلةوالاجتراروالحشوبالشرحسلف

وقتناإلىالمقاصدنظريةفيالشاطبيلمنهجيتجددا!تشافولازال

بنىلقدا(عاشوربنالفاضلمحمد)الشيخعنهقالوقد..المعاصر

نأاستطاع،الاسلاميةللثقافةشامخآهرمآالتأليفبهذا--حقآالشاطبي

اهتدىمنقل،وعصمتهالدينخلودلتحقيقوطرقمسالكعلىمتيشرت

عليه،وأسرارهاعالةالشريعةمعانيفيالخائضونفأصبح.قبلهاليها

أشكلتلما،قبلهوقرنالحاضرقرننافيعجيبآظهورآكتابهمزيةوظهرت

الديناحكامبينالجمعأوجه،كبوتهمننهضتهعندالاسلاميالعالمعلى

المفزعهوللشاطبيالموافقاتكتابفكان،العصريةالحياةومستجدات

.(2)(المرجعواليه

أسرارها.إلىللتطلع،وفقههاالشريعةلأهلواسعآالبابفتحولقد)

جنبالىجنبآ،وكلياتهامقاصدهامعالتعاملطريقلهمومهد،وحكمها

.25عى.؟ج.المواضات(1)

.76ص.العرءمميالمغربفيالإملاميالفكرأمحلام(2)
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الإولميوللفكر،الاملاميللفقهبذلكفاعطى،وجزئياتهانصوصهامع

.(؟"(كبيرحذالىافتقدهقدكان،وتجددانبعاثمصدر

لم،وهدىمنهشاءلمااالشاطيييقولاختطهالذيالمنهجوعن

منوأسوق،وجملآتفاصيل،شواردهمنوأضم،أوابدهمنائيدأزل

علىمعتمدآ،مجملآلامببنآ،ومواردهالحكممصاهـرفي،شواهده

أصولهاومبينآ،الجزئيةالأفرادعلىفقتصرغير،الكلية%تالاستقرا

في،والمئةالاستطاعةأعطتهحسبما،العقليةالقضايامنباطراف،النقلية

الفرائد،تلكنظمفيتعالىاللهام!تخرتثم،والسنةالكتابمقاصدبيان

علىعونآوتكون،أصولهاالىتردهاتراجمالى،الفوائدتلكوجمع

فيوانتظمت،الفقهيةالأصولتراجمالىفانضمت،وتحصيلهاتعقلها

:اقسامخمسةفيمنحصرآكتابآفصار،البهيةالسنيةأسلاكها

.المقصودتمهيدفيإليهاالمحتاجالعلميةالمفدماتفي:الأول

وأبهاوالحكمتصورهاحيثمنبهايتعدقوماالأحكامفي:الثاني

التكليف.خطابمناوالوضعخطابمنكانتعليها

منبهايتعلقوماالشريعةفيالشرعيةفمقاصدافي:الثالث

.لأحكاما

علىفيهاذلكالىينضافماوبيانالثرعيةالأدلةحصرفي:الرابع

أفعالعلىبهايحكموجهأيوعلىمآخذهاوذكر،التفصيلوعلىالجملة

المكلفين.

العالميالمعهد:واضنطن،الرشونيأحمد.الثاطبيالامامعدالمقاصدفظر(1،

-1-الجاععيةالرماللمنمختارات-،م2،1992ط،الاملاميللفكر

.324عى
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منهماواحدبكلوالمتصفينوالتقليدالاجتهادأحكامفي:الخامس

.والجوابوالسؤالوالترجيحالتعارضمنبذلكيتعلقوما

،وتفصيلاتوأطراف،وتمهيداتمسائلالأقسامهذهمنقسمكلوفي

.(؟"(للقلوبتحصيلهبشبهاويقرب،المطلوبالغرضبهايتقرر

الجزءفيمنحصرةليست،الصماطبيعندالمقاصدونظرية)

وتوجدتمتدولكنها.المقاصدكتابوهو،الموافقاتفيلهاالمخصص

...الشاطبيكتاباتجلفي

فيحاضرة،لهمرافقةالمقاصدنجد،تكلمحينما،فالشاطبي

وتوضيحآ،تجليةويزيدها،وسدادآعمقآتزيده،آرائهعلىمؤثرة،كلامه

المقاصدفيالأيكتبلمأنهيزعم،الشاطبيدارسيكادحتى

.(2)(وآثارها

8الموافقات"كتابهفيمنهجهمنيهدفكانالشاطبيأنوالخلاصة

صيغةوفقكلياتهاالىالشرعيةوالتفاصيلوالفروعالجزئياتارجاعالى

المقاصدأساصعلىالكلياتتتأسىوأن.بالكلياتالجزئياتفيهاتنتظم

الإسلامية.ةعير!ث!للالعليا

لاالفطعياتعلىوالكلياتالجزئياتتلكتأسيسآخرجانبوفي

..الظنونعلى

ا"سلالمنيال!بنيالمفكبر!ب!جن:ئالئآ

يحظىوهو،القاهرةفيالعربيةترجمتهصدورمنذالكتابهذا

.32ص،،ج.ضاتلمواا(؟)

.151ص.الئاطبيالامامعدالمقاصدنظربة(2)
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والمفكرين.المثقفينشريحةعندالعربيالعالمفيمميزباهتمام

الفكرفيالتجديددراساتحقلفيحعويآمصدرآيعدكما

..الإسلامي

محمد)الدكتورلالقاثهادعيمحاضراتستمنمكؤنوالكتاب

أبادحيدرفيوكملها،م1928سنةبالهند8مدراس8مدينةفي(إقبال

الدينيالتفكيرتجديدآعنونهكتابفيم1929سنةوصدرت،وعليكرة

المؤلفات)منوهوبهاشتهرماوكثركتبهماأبرزوهو،،الاسلامفي

.(؟"(والشمولالعمقمنالقدربهذاوتتميزمسلممفكركتبهاالتيالقليلة

وعمبقواسعوفهم،المستوىعاليةثقافةعنالكتابكشفوقد

إقباليطرحونأنفسهمالغربيينأندرجةإلىوفلسفاتهاالأوربيةللثقافة

.(3)ونيلسوفكمفكر

الأوربيالفكرانتقدالذيالقلائلالاسلاميينالمفكرينمنوهو

منالمستوىهذانجدماوقليلآ،وعبقريةواقتداربعمقالفلسفيةومدارممه

الكثيرعلىيغلبالتيالإسلاميينكتاباتفيالأوربيةالفلسفةنقدفيالعمق

الكاملة)المعرفةهذهومع،والتحلبلالنقدفيوالعمومالاطلاقمنها

إنسانيةأيديولوجيةإلىيفتقدالغرببأنيعتقدكانف!نهالغربيةبالثقافة

يملكونالذينوحدهمهمالمسلمينبأنيعتفدكانف!نهوبالعكس،متكاملة

أيديولوجية.هكذا

الفنونقعفمإلىيدعوكانالذيالوقتنفسفيإقبالن!فولذلك

بالعقائدوالاعجابالتغزبمنالمسلمينيحذركانف!نهوالعلوم

.239صهـ.14؟1/م1990خريفالتاسعالعدد.الاتجهاد(1)

،66ص.الأخيرالقرنفيالاسلاميةالحركات(2)

136
http://www.al-maktabeh.com



.(1،(لغربيةا

..بخنجرهانفسهاتقتلصوفحضارتكمان)للغربيينيقولوكان

.(2"(مضطربضعيفرطيبغصنعلىيثبتلاالعشان

أنبغبحق)اقباليعتبر(الندويعليالحسنأبو)الشيخعنهقالوقد

الإسلاميالعالمفيوتنتجتشتغلظفتالتي،الجديدةالثقافةأنتجتهعقل

مننرولم،الحاضرعصرنافيالشرقأوجدهمفكروأعمق،كاملقرنمن

نظرأحدآ-هناكودرسمنهمالغربأممنكثرةعلى-وأذكيائهالشرقنبرابغ

.الجريءالانتقادهذاوانتقدهاالعميقالنظرهذاالغربيةالحضارةفي

الحضارةهذهفيالأسام!يةالضعفجوانبلاحظقداقبالمحمدان

وثورة،الماديلاتجاههاطينتهابهعجنتالذيوالفساد،وتركيبها

وعلل،نهضتهاعندوالروحيةالأخلاقيةوالقيم،الدياناتعلىأصحابها

المدنيةهذهروحبكونالحضارةهذهبهاتسمتالذيوالفكرالقلبفساد

والفكر،الطاهرالضميرعنالروحتلوثجردهاوقد،عفيفةغيرمنوثة

.(3)(السلبموالذوقالسامي

منهناكفكان،أوربافيالثقافيةالساحةعلىفكرهاقبالفرضوقد

والدكتور8روسودايشو،الأممتاذقامألمانيا)ففيباهتمامفكرهقراءةيعيد

والشاعر،،اسلاميها"مجلةوصاحب،ليبزج:بجامعةالأستاذ8فيشر"

شعرهعنوكتبوالإقبالترجمواجميعآهزلاء"هانسي"الفيلسوفالألماني

.66ص.نفسهالمصدر(؟)

م1،1988ط،الرسالةموصسة:بيروت،الكيلانينجيب.اثائرالامحر)قبال(2)

.33ص

عليالحعنأبو.الاملاميةالأقطارفيالغربيةوالفكرةالاصلاميةالفكرةبينالصراع(3)

.81عى،م4،9831ط،القلمدار:الكويت،الندويالحصين
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،8نيتشه8والعظيمالألمانيالشاعر8جوته"وبينبيفوقارنوا،وفلسفتط

علىتشرف"اقبالجماعة"اسمهاجمعية-ألمانيافي-هناكقامتبل

.الجامعاتأروقةوفيالبلادربوعفيمبادئهونشر،آثارهترجمة

أمريكا،في"ميكزي8و،ايطاليافي8اسكاريا"فعلوهكذا

.(؟"(انجلترافي8براون"والمششرق"نكلسون8و

مصر،من8عزامالوهابعبد"الدكتور)كانالعربيالعالموفي

العربي،العالمأرجاءفيب!قبالالتعريففيا!برالفضللهكانالذي

ضرب8و،الشرقكرسالة5،العربيةالىدواوينهبعضبترجمةوذلك

.(2"(عنهوبالكتابة"خوديرموزبي"و"فوديأسرار،و"الكليم

والمجاهدالمصلحهووالفيلسوتوالمفكرالشاعرهوكمالاقبال

الحديث،العصرفيالاسلاميالإصلاححركةرموزمنفهو،والمناضل

باكستاندولةمؤسسيمنوهو،الهندفيالبريطانيالاستعمارحاربفقد

فلسطين،مقدمتهاوفيالاسلاميالعالمقضايابكلمهتمآوكان،الإسلامية

مشكلةأن)يخبره(جناحعليمحمد)باكستانمؤسسالىكتبفقد

شخصيآوأناعميقآتأثيرآبهايتأثرونالمسلمونوبدأتتعقدبدأتفلسطين

.(3)(فلسطينسبيلفيده!ثسأأوأسجنأنمستعد

دياركلفيالإسلامشبابيرددهالملتهبالاصلاحيوشعره

.لإسلاما

الاسلامشباببهايخاطب"الإسلامطلوع8المعروفةقصبدتهففي

.37ص.النانرالشاعراقبال(1)

.37ص.ففسهالمصلر(2)

،أسديعباسخالد.د:وتقديم)عداد.ولحراماتمختارةقصائد)قبالمحمد(3)

.24ص،مدبوليمكعبة:القاهرة
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مقدمتها:فييقول

المحالنبلالىفذماوسزبادرالامصلامفنىهباوفل

الجلالذيلفدرةوبرهانآترجماناربكلكتابوكن

فييقولعالميآاسلاميآنشيدآباتتالتيالمشهورةقصيدتهوفي

تها:أبيا

لناوالكللناوالهندلناوالغربلناالصين

وطنالناالكرنوجميعدينالناالاسلامأضحى

سكنالهالروحأعددنانجورلنااالهتوحيد

سؤددناصحائفالدهرفيئمحىولايزولالكون

فيالدينيالتفكيرتجديد"كتابهفيالاصلاحيفكرهاقبالبلوروقد

دفعتالتيالدوافععلى)الكتابهذافيالقارىءيففحيث8الإسلام

فيعليهأثرتالتيالعواملوعلى،الاصلاحيةالفكريةلمحاولتهاقبال

...تفكيرهصياغة

فلسفتهمنهاتتكونالتيالرئيسيةالفكرةعلىوأخيرآ

.(؟،(الإصلاحية

الحيةالفلسفات)منتعدوالاصلاحالتجديدفيإقبالوفلسفة

قدإنه.نفسهاعلىالمغلفةالساكنةالفلسفاتطرازمنولست،المفتوحة

ذرففسفةوكانت،عقيدتهصميممنأخذهافلسفةوللمسلمينلنفسهوضع

.(2"(الاسلاميةالأممفيوأدركهالاحظهاالتيالأحوالعلىفعل

الدينيةالفلسفةبناءأحاول)إقباليقولالتجديدفيفلقه-وعن

.333ص،البهيسمد.د.الغربيبالامتعماروصلتهالحديثالاصلاميالفكر(؟).

.34ص.ومراساتضاثداقبالعحمد(23
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الى،الإسلامفلسفةمنالمأثورالاعتباربعينآخذآ،جديدآبناءالإسلامية

.(؟)(المختلفةنواحيهافيتطورمنالانسانيةالمعرفةعلىجرىماجانب

يقففهائيةليستالتجديدفيفلسفتهأنإلىاقبالينبهالبدءومن

نأأذهانناعنيغيبلاأنينبغي):فيقولوالاجتراربالتقليدعندهاالعقل

وفتحت،المعرفةتقدمتفكلما،عندهيقفحدلهليسالفلسفيالتفكير

فياثبتهاالتىغير،اخرىآراءإلىالوصولأمكن،جديدةللفكرمسالك

نأيقتضيفواجبناهذاوعلى.منهاأصحتكونوقدالمحاضراتهذه

النقدموقفمنهنقفوأن،الإنسانيالفكرتقدموعنايةيقظةفينراقب

.(2)(؟والتمحيص

-افبالعن!!بالنج!نلسفةمرنكزات-

:إفبالعندالدينيالتجديدفلسفةمرتكزاتومن

القرآنروحمعلتعارضهاوالاسلامييناليونانيينعندالفلسفةنقد-1

..الاسلاموجوهر

عالمعلىهمهيقصرسقراطكان):يقولايخونانالفلام!فةنقدهفعن

فيبالنظرتكونإنماحقةمعرفةالإنسانمعرفةأن،ير!وكان.وحدهالانسان

أشدوما.والنجوموالهوامالنباتعالمفيبالتأمللا،نفسهالإنسان

للوحيمحلأشأنهضآلةعلىالنملفييرىالذيالقرآنلروحهذامخالفة

وتعاقبالرياحتصريففيالنظرالىدائمآالقارىءيدعووالذي،الالهي

فيالسابحةوالكواكب،النجومذاتوالسماء،والسحبوالنهارالليل

أستاذهلتعاليموفيآأفلاطونوكان-أفلاطونفلسفةوعن-.يتناهىلافضاء

.2ص.الاملامهميالدينيالتفكيرتجديد(1،

.3ص.ففطالمصدر(2)
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يفيدولاالظنيفيدرأيهفيالحسلأن،الحسيالإدراكفيخ!قفسقراط

البصر8"و8السمع8يعدالذيالقرآنتعاليمعنالقولهذاأبعدومااليقين

الآخرةفييسألهماسوفوعلاجلاللهبانويصزح،عبادهعلىاللهنعمأجل

.(؟)(الدنياالحياةفيفعلاعما

إلى"الغزالي8اتجه)الغزاليعنفيقولالمسلمينلفلاسفةنقدهأما

مأمونةغيردعائموهي.الفلسفيالتشككمندعائمعلىالديناقامة

وعن-.التسويغكلالقرآنروحتسوغهاولا،تمامآالدينعلىالعواقب

الفلسفةعنوالمنافح،الغزاليخصومممبر8رشدابن"و-رشدابن

بخلودالقائلالمذهبفاصطنعبأرسطوتاثرقد،عليهاالثائرينضداليونانية

الحياةفيكبيرتاثيرماوقتفيلهكانالذيالمذهبذلك..الفعالالعقل

القرآننظرةمعتمامآيتعارضي!أرفيولكنه،وايطاليافرنسافيالعقلية

مصيرها.والىالانسانيةالنفسقيمةالى

غيرعنوساعد،عظيمةمثمرةامملاميةفكرةرشدابنعنغابتوقد

عندالانسانبصرعلىوتغشي،الضعفتورثللحياةفلسفةنموعلىقصد

منالبناة-أنالأشاعرةوعن-.دنياهدالى،ربهوالىةنفسهالىنظره

المثاليةالفلسفةسبقواوقد،الصوابطريقعلىكانوا،الأشاعرةآمفكري

لهاغايةلاجملتهافيةرعا!ثألاحركةكانتدان،آرائهاأحدثمنقدرالى

اليوناني.المنطقمنبأسلحةالسنةأهلرأيعنالدفاعالأ

منمجموعةأنهعلىللدينإدراكهمقصرواوقد،المعتزلة5أما

الحقيقةإدراكباساليبيحفلوافلم،حيويةحقيقةأقمتجاهلين،العقائد

المنطقيةالمعانيمننسقالىالدينوأرجعوا،التصورتقبللاكانت)ذا

.8ص.نفهالمصدر(1)
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علمية-المعرفةميدانفيأنهعنهموغاب،بحتسلبيموقفالىانتهى

المتحققالوافععنالاستقلالتماميستفلأنللفكريمكنلا-دينيةأوكانت

.(1"(التجربةعالمفي

البونانبةالفلسفةعلىالمسلمبناعتمادنفدعلىباهتمامافبالركزوفد

مبهانمنكئروفي.وتعاليمهالقرآنروحتعارضالفلسفةهذهأنوكيف

تأ!ثنالتيمدارسهماختلافعلىالمتكلمينمقالاتتمحيصفي):يقول

اليونانيةالفلسفةأن:هيبارزةحفيقةعنيكشفان،اليونانيبالفكرملهمة

أبصارهمعلىغئئتالاسلاممفكريعندالعقليالنظرآفاقوشعتأنهاح

الكتابفقرؤا،القديمالفلسفيالنظربهرهمأنبعد..."2)القرآنفهمفي

السبيلهذافي)خفاقهممنبدلاوكان...(3)اليونانيالفكرضوءعلى

الفلسفةامنازتحينعلى،الواقعيةالنظرةفيهاتتجلىالفرآنروحلأن

ولهذا...(4)المحسوسالواقعداغفالالمجردالنظركطبالتفكيراليونانية

شكلاليونانيالفكرأنتزعمالتىالخاطئةالفكرةتلكأستاصلأنأودف!ني

.("هالاسلاميةالثقافةطبيعة

نأالممكنمنهليتساءلوالدينالفلسفةبينماإقباليقارنوحين

.؟للفلسفةالبحتالعقليالمنهجالدينمباحثفينستخدم

وروحومنهجهاالفلسفةروحبينالفرقهوفيماذلكعلىيجيب

كلتضع،الحرالبحثروحهيالفلسفةروحأنحيث،ومنهجهالدين

.9ص.نفسهالمصدر(1)

.8ص.ففسهالمصدر(2)

.9ص.نفسهالمصلر(3)

.641ص.نفهالمصدر(4)

.151ص.نفسهالمصدر(5)
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لمالتيالإنسانيالفكرفروضتنقضيأنووظيفتها،الشكموضعسند

إلىأو،الانكارإلىهذابحثهامنتنتىوقد.أغوارهاإلىالنقديمحصها

الحقيقةاكتفاءعنالبحثالعقليالتفكيربعجزصراحةفيالاقرار

.القصوى

هووالإيمان،الإيمانفهو-هذاعكسعلى-فهوالدينجوهرأما

علمعنالنفسرضايشبهحقيقتهفيفهو،الشعورمجردمنكثر

..ومعرفة

المسقمة،العلميةالمبادىءمنحتىحاجةأشدلوظيفتهنظرآوالدين

ليسالايمانفيالعقليالنظرأنعلى..الأساسيةلمبادئهعقلياساسإلى

الدين.علىالفلسفةبتعاليالتسليممعناه

يرادماطبيعةولكن،الدينعلىالحكمحقشكغيرمنفالفل!فة

علىقائمآالحكمهذاكاناذاالأ،الفلسفةلحكمتذعنلنعليهالحكم

شرائط.منهويضعهماأساس

مرتبةلهتفردأنتستطيعلاالدينعلىللحكمالفلسفةتتهئأوعندما

فكرآليس.جزئيآأمرآليسفالدين.تتناولهاالتيالموضوعاتبيندنيا

عنتعبيرهوبل،مخردآعملآولا،مجردآشعورآولا،فحسبمجردآ

تعترفأن،للدينتقديرهاعندالفلسفةعلىيجبولهذا،كلهالانسان

التأليففيجوهريآثأنآلهبأنايسليمعنلهامناصولا،الأسامعيبوضعه

.التفكير"؟(علىيقومتأليفآكلهذلكبين

%لروحوعؤالروحالىالعفلبعودة.والروحالعقلبينالموازنة-2

داففالللروحإحبا.لأنهاالنصوفحركةاقبالينتقدولهذا..العقلالى

.7-5عى.نفطالمصلر(1)
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الفلسفيةجوانبهفيللعقلإحياءلأنهالعقليالمنهجوينتقد..للعقل

...العمليةالواقعيةللجوانبداغفال،النظرية

طيبآعملآالصحيحةالصوفيةالمذاهبعملت)يقولالتصوففعن

خطاها.توجيهوفي،الاسلامفيالدينيةالرياضةتكييففيثكغيرمن

نتاجعنبعدهمبحكم،الاخيرالعصرفيالتصوفلفكرةنيل!مملاولكن

جديدالهامأيقبولعن.العجزتمامعاجزينأصبحوا،الحديثالعقل

لأجيالخلقتاساليبيزاولونوهم.العصريةوالتجربةالحديثالفكرمن

تصبحولهذا..هائةنواحفيفحننظرتناعنتختلفثقافيةنظرةلهاكانت

.(1"طبيعيآأمرآعلميةصورةفيالدينيةالمعرفةوضعالىالحاجة

إصطنعهالذيالفلسفيالتشككنهجاقبالينتقدالسياقهذاوفي

الرياضةشطروجههوئىالتحليليالفكرفيرجاؤهخابعندماالغزالي

لأنوفقالطريقةوبهذه.بنفسهقائمآللدينمكانآفيهاوألفى،الصوفية

وتد.الميتافيزقيةالفلسفةوعنالعلمعنمستقلآالوجودحقللدينجعل

.(2"العقليالمذهبذلكعلىقضحيثنتيجةإلىانتهى

اليونانيالفكرمنالمستوعبالفلسفيالعقليللمنهجنقدهوفي

يك!ثهفهاالتيالحقيقةأنبينتايجربةأنإقباللفايخلصالتيوالنتيجة

تلك،الصادقالقويالايمانجذوةإشعالعلىلهاقدرةالمحفلاالعقل

بشعلها.أنوحدهالدينيستطيعالتيالجذوة

قليلآ،الأالناصفييؤثرلمالمجردالتفكيرأنفيالسببهووهذا

بفضهاالجماعاتويبدلبالأفرادينهضأندائمآاستطاعالدينأنحينفي

.\ص.نفطالمصدر(1)

.11ص.نفسهالمصدر(2)
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.(1"حالإلىحالمنوينقلهموقضيضها

الأوربيةالثقافةوربط.التجريبيبالمنهجالإسلاميةالثقافةربط-3

إسلامي،إبداعهوالتجريبيالمنهجأنإقبالويعتقد.الروحيبالمنهج

،والكيمياءالطبفيمختلفةعلميةحقولفيالمسلمينعلماءطبقه

المنهج،هذاطؤرالذيالأوربيوالفكر.أشبهوماوالبصرياتوالأحياء

درسانبعدالإسلاميالفكرمنافتبسه)نماعليهالحديثةفلسفتهبناءوأسس

كماالغربعلماءحتىيؤكدهماوهذا.الإسلاميةالعلومبيكونفرانسيس

انفتاحهافيهوالإسلاميةالثقافةفيوالتوازن..كتابهفياقبالذلكيشرح

نأالأوربيةالثقافةفيوالتوازن.العمليةوالفلسفةالتجريبيالمنهجعلى

.روحبلابجسدأشبهباتتلأنهاالروحيةالأبعادعلىتتفتح

وعدمالعملإلىجديدمنالمسلميدفعأنيريدهذاأجلمنواقبال)

الذيالعالمأنفهمإلىنفسهالإسلامطريقعنيدفعهأنيريد..التواكل

روحعنالبعدكلبعيدآولا،نفسهللانسانتمامآمغايرآأمرآليسفيهنعيش

..المقدسةذاتهووجودالله

والشخصية.بالذاتوالاحتفاظ،القوةالىيدفعهأنيريد

الإصلاحي.تفكيرهإلىإقبالدفعالذيالأساسيالعنصرهوهذا

الىدفعتهعديدةدوافعمنعنهيتحدثفيماكثيرآيتجلىالذيالعنصروهو

.(2"(التفكيرهذا

يعنىكتابالكريمالقرآنأنكتابهفيإقباليحررهالذيالأولوالسطر

الثقافةروحفينلاحظهاهامةنقطةوأول.بالرأييعنىمماأكثربالعمل

.207ص.نفسهالمصدر(1)

.335ص.الغربيرامعت!مالابوصلتالحديثالاملاميالفكر(2ر
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المحسوستجعل،المعرفةعلىالحصولسبيلفي،أنهاهيالإسلامية

.عينيها)؟(نصبالمتناهي

لاوجودهاأنالأروحيةأنهامعالقرآننظرفيالقصوىوالحقيقة

والماديالطبيعيفيفرصهاتجدءوالروح.الدنيوينثاطهافيالأيتحقق

خدمةوأعظم.وجودهجذورفيدينيهودنيويهوماوكل،والدنيوي

ماتمحيعىهي،دينكلإلىبل،الإسلامإلىالعصريالتفكيرأذاها

الأحقيقةلهيكونلافحسبالماديأنأظهرتمحيصآطبيعيآأوماديآنسميه

روحاني.هوفيماالمتأصلأصلهاعننكشفأن

الروحتحققمجالهي)نماالماديةالكائناتمنالكثرةهذهوكل

المعنىهذا!تالنبيصورولقد،طهورالأرضفكل،فيهوجودها

يريدداقبال.(2)8مسجدآكلهاالأرضلناجعلت":بقولهتصويرأجمل

المعرفةواكتسابالطبيعةعلومنحوالمسلمبالإنسانيدفعأنالقولهذامن

هذهعنعازفآكانالهندبلادفيوبالذاتالمسلمأنحيث،والقوة

..العلوم

والتجربةالملاحظةمنهجظهورأنعلىالبعضاشكال)قبالويواجه

بل،اليونانيوالعقلالإسلاميالعقلبينتوافقبعدالأينشألمالاسلامفي

وجهوافداليونانأنهووالواقع.المدىطويلعقليصراعالىراجعآكان

نأحينفي.(3"المحسوسالواقعدونالمجردالنظريإلىعنايتهمجل

الطبيعةفيالبحثطريقفتحفيتتجلىصورهااحسنعلىالاسلامروح

الظلوامتدادوالقمرسم!ثلا9فيالحقعلىآياتيرىفهو.والتاريخ

.051ص.نفسهالمصدر(1)

.178ص.نفهالمصلر(2)

.1105ص.نفسهالمصلر(3)
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أالناسبينالأياموتداولوالألوانالألسنةواختلافوالنهارالليلواختلاف

كل..الحسي)دراكنافييتكشفكماكلهالكونفيماثلةالآياتهذهويرى

فيأقبلواانبعداليونانيالفكرم!اقضةإلىالإسلامبمفكريانتهىذلك

يفطنوالملأنهم.شديدشغففيآثارهدراسةعلىالعقليةحياتهمباكورة

الفلسفيةالنظراتهذهمعجوهرهافيتتعارضالقرآنروحأنالىالأمرأول

القرآنفهمعلىاقبلوا،اليونانبفلاسفةوثقواقدكانواأنهموبما،القديمة

روحلأنالسبيلهذافياخفاقهممنبدلاوكان،اليونانيةالفلسفةضوءفي

الفلسفةعلىالعقليةالثورةتجلتوقد..الواقعيةالنظرةفيهاتتجلىالقرآن

والطب.والفلكوالرياضياتالفكرميادينكثرفياليونانية

لكلبدايةالشكأنقررمنأولكان،سياربنابراهيم"فالنطام

،8الدينعلوماحياء8كتابهفيذلكفيفأفاضالغزاليجاءثم،معرفة

عليهواعترض،أرسطوعندالأوللك!ثلانقدمنأولالرازيوكان

علىقائمةنظرةاليهفنظر،ملستيوارتجونزماننافيبهجاءباعتراض

كتابوفي.جديدةصورةفيوصاغه،الاستقرائيالتفكيرروح

أصولمنأصلالحسأنحزمابنيؤكد8المنطقحدودفيالتقريب،

هوالاستقراءان8المنطقنقد"كتابهفييبينتيميةوابن.العلم

القائلالتجريبيالمنهجقاموهكذا.اليقينإلىالموصلةالوحيدةالطريقة

النظريالتفكيرلاواصلهالعلمأساصهماوالتجربةالملاحظةبأن

.المجرد

تناسبالكنديوكشف،الانفعالزماننسميهعماالبيرونيوكشف

علمعلىالتجريبيالمنهجهذاتطبيقعلىمثلانوهماالدافعمعالحس

النفس.

زعمالتجريبيالمنهجا.ستحدثتالتيهيأوربابأنفالزعم

147

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(؟"..ءىطاخ

حيويثهيستعيدالإسلاميالفكرأنلوعميقنوعيحضاريتحولوهذا

نقمفيوأعظمضعفكبرهووالذي،التجريبيةالعلومفيوتفوقهوتقدمه

الإسلامي.الفكر

الطبيعةعلومفيخارقبشكلتقدمتالتيالأوربيةالثقافةجانبوفي

الدينية.والرياضةالروحقضايافيومتخلفةتاصرةظلت،والتجربة

وتخصص،نقديةفلسفاتمنلهبما-إقباليقول-كماالعصريفالرجل

قوىعلىسلطانآلهجعلقدالطبيعيفمذهبورطةفينفسهيجد،علمي

وقد...(2)وهمصيرهفيإيمانهسلبهقدلكنه،إليهيسبقلمالطبيعة

الكاملة،الروحانيةالحياةالىروحهتوجيهعنفكف،العقلينشاطهأغشاه

صراعفيالفكرحلبةفينهو،النفسأعماقفيتتغلغلروحيةحياةالىأي

صريحكفاحفيوالسياسيةالاقتصاديةالحياةمضماروفي،نفصهمعصريح

للمالوحبه،الجارفةأثرتهكبحعلىقادرغيرنفسهيجدوهو،غيرهمع

وقد،الحياةتعبالأمنهعليهيعودولاسامنضالمنفيهماكليقتلطاغيآ

مقطوعفأصبح،للعيانالظاهرالحسمصدرفيأيالواقعفياستغرق

.(3"..بعدغورهايسبرلمالتيالأعماقتلك،وجودهبأعماقالصلات

والإنسانالمسلل!نسانوالتجديدالإصلاحسبيلهوالدينان-4

علىالقادروحدههوإقباليقولكمافالدين.المعاصرةوحضارتهالمعاصر

بدلاالتيالعظمىالتبعةلتحمليؤهلهخلقيآإعدادآالعصريالإنسانإعداد

منالنزعةتلكاليهيردوأن،الحديثالعلمتقدمعنهايتمخضأنمن

.147-146ص.نفسهالمصدر(1)

.214ص.نفهالمصدر(2)

.251ص.نفسهالمصلر(3)
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والاحتفاظ،الدنياالحياة.فيبشخصينهالفوزعلىقادرآتجعلهالتيالايمان

لأصلهالإنسانفهمنيجديدمستوىإلىالسموإن.البقاءدارفيبها

آخرلهيكفننالذيوحدههو،المصيرأيندالى،جاءأينمنولمستقبله

فقدتحضارةوعلى،وحشيتنافسيحركهمجتمععلىالفوزالأمر

الغايةالىللوصولمفصودآآي!عسالمرءسعيهووالدين.الروحيةوحدتها

لاحقيقةوهو.شخصيتهقوىتفسيريعيدأنبذلكفيمكخه،للقيمالنهائية

.(؟"انكارهايمكن

الاجتهادهووالتجديدالإسلامبناءفيالحركةأساس-إن5

فيالدينيالتفكيروتجديد،الإسلاميةالحياةإصلاحفيبهوالانطلاق

.الإسلام

الفكرفيالاجتهادحركةوتوقفالتجديدفيالجمودأسبابعنوأما

وهي:إقباليشرحهاكما،التاليةالأسبابإلىيرجعالإسلامي

الدولةصدرفيالاسلامفيظهرتالتيالعفليةالحركة:ألف

فيالعقليينبعضومغالات..مريرةخلافاتمنأثارتهوماالعباسية

منعاملآالحركةهذهيعتبرونالسنةأهلجعلمما،قيدغيرمنأفكارهم

دستورهوحيثمنالاسلاماشقرارعلىءخطرآويعدونها،الانحلالعوامل

الاجتماعيةالوحدةعلىالإبقاءهوالرئيسيقصدهمفكان.اجتماعي

منللشريعةمااستخدامالآذلكلتحقيقسبيلمنلهميكنولم،الإسلامية

صورةأدقعلىالتشريعينظامهمببناءوالاحتفاظ،ملزمةمقيدةقوة

ممكنة.

بطابعالتدريجيتطورهفيمتأثرآونموهالتزهديالتصوفنشأة:باء

.172ص.نفسهالمصدر(1)
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هداعنكبيرحدالىمسؤولآفكان،بحتنظريجانبوهو،اسلاميغير

..الاتجاه

وهي،أخرىعوالمالىالتامالانصرافتتضمنالتيالروحوهذه

الناصأنظارحجبتحيثالاخيرةعصورهفيالتصوتبهاطبعالتيالروح

افساحهأنكما.اجتماعيآدسنورآبوصفهالاسلامنواحيمنهامةناحيةعن

منالمسلمينجمهوريجدلم،النظريشطرهفيطليقلتفكيرالمجالفي

هولهمضمانخيرأنفرأوا.ليقودهمهؤلاءمنخيرهومنالمفكرينغير

أعمى.تسليمفيالمذاهباتباع

الحياةمركزوهي-بغدادتخريبحدثكلههذارأسوعلى:جيم

.الميلاديعشرالثالثالقرنمنتصففي-الإسلامية

عاصرواالذينالمؤرخينجميعيصفهافادحةنبهةتدميرهاكانولقد

فيالطبيعيمنوكان.الإسلاممستقبلعلىمهموسخوففيالتتارغزو

منالفكررجاليخشىان،السياسيالانحلالمنالعصرهذامثل

هوواحدامرفيكلهاجهودهمفركزوا،آخرانحلالوقوعالمحافظين

التيالفقهأحكامفيتجديدكلفانكرواثابتةاجتماعيةبحياةالاحتفاظ

.الفقهاءمنالأولالرعيلوضعها

ثاروما،عليهاالمتفقالأربعةالإسلاميالفقهأصولندرسوعندما

يتبخر،الإسلاميةالمذاهبعنالمزعومالجمودذلكن!فخلافمنحولها

جديد.تطورحدوثامكانللعيانويبدو

:اتبالنظرفيالأصولوهذه

وهو،الإسلاميةللشريعةالأولالأصلهوالقرآنإن:القرآن-أ

وبينوبينهاللهوبينبينهبماالشعورمراتبأسمىالإنساننفسفييبعث

150
http://www.al-maktabeh.com



.صلاتمنالكون

الأخلاقبين،والدولةالدينبينالجمعوجوبيرىوالقرآن

تنزيل.فيوالسياسة

وهذابالتدريجويترقىيزدادخلقبأنهالوجودعلىالقرآنحكموان

من،أسلافهآثارمنورثهبمايهتديأنفيالحقجيللكليكونأنيقضي

الخاصة.مشكلاتهوحلوحكمهتفكيرهفيالتراثذلكيعوقهأنغير

والنبي.الإسلاميالتشريعفيالثانيالأصلوهو:الحديث-ب

يستطيعلافهولذلكشاملةعامةمبادىءإبلاغيستهدفالحديثمصدروهو

إلىيتركانيصحلاكما،المختلفةالشعوبإلىمختلفةمبادىءيبلغان

بها.الخاصةالسلوكمنتشاءمالهاتضعوأنتختارانالشعوبهذه

لبناءنواةمنهاويتخذمعينةأئةيعفمأنهيالنبياتبعهاالتيالطريقةفكانت

الحياةتنهفعليهاالتيالمبادىءيؤكدالحالةهذهفيوهو.عالميةشريعة

جميعآ.للبشرالاجتماعية

الإسلامي.التشريعاصولفيالثالثالأصلوهو:الإجماع-ج

ضلوقد.الإسلامفيالتشريعيةالأفكارمنإقبالرأيهوكمايكونوقد

منبلدأيفيدائرنظامشكلاتخذوقفماغيرلافكرةمجردتقريبآالإجماع

.الإسلامبلاد

معيتعارضكانثابتتشريعينظامإلىالإجماعتحولولعل

الخليفةعهدبعدالإسلامفينشأالذيالمطلقللحكمالسياسيةالمصالح

مصلحتهمأنرأواالعباسوبنيأميةبنيخلفاءأنوأحسب،مباشرةالرابع

بتأليفتتحققمماأكثرالمجتهدينمنأفرادإلىالاجتهادبتفويضتتحقق

عليهم.المراسصعبةتصبحربماالمجتهدينمندائمةجماعة
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فيالحالاتبينتشابهعلىالقائمالتعليلاستخداموهو:القياس-د

الشخصيالرأيخلفهيتوارىستارآالأصلفيالقياسكانوتد.التشريع

التشريعفيوحركةحياةمصدرالأياممزعلىأصبحلكنه،للمجتهد

الإسلامي.

فيولاتشريعناأصولفيليسانهالرؤيةهذهمنإقباللهيخلصوما

العالموأن.الحاضرةالنزعةيسوغمااليومنجدهاكمامذاهبنابناء

فيبلعدمأنعليهينبغيجديدةوتجاربنفاذعميقبتفكيرمزودالاسلامي

أعظمناحيةالتجديدلهذاأنعلى.ينتظرهالذيالتجديدإتمامعلىشجاعة

وأحوالها.العصريةالحياةأوضاعمعالملائمةمجزدمنشأنآ

تأويلآالكونتأويل:..-أمورثلاثةإلىتحتاجاليومالإنسانيةوان

عالميةأهميةذاتأساسيةمبادىءووضع.الفردروحوتحرير.روحيآ

الإسلامرسالةهيوهذه.روحيأساسعلىالإنسانيالمجتمعتطورتوجه

العصر.هذافي

-اقباللفكرمنهجينف!-

أفكارهأهممنوهي،إتبالعندالنجديديالفكر.رتكزاتبعفررهذه

أفكارمعونقاشونقدعديدةحواراتوهناك.الكتابفيوردتالتي

الفكر"كتابهفي(البهيمحمد)الدكتورحولهاالحديثفصل،الكتاب

قد)الرأيهذامنهنقتبس."الغربيبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامي

فعنى،الوضعيبمذهبهوتأثر"كونتأوجست"دقرأ8إقبال،إن:يقال

الحسية"التجربة"إلىيدعوأنهعلىالإسلاموبتخريج،الواقعيبالعالم

العامة.خصائصهافيوالتجربة

منالطبيعةوتسخيرالسيطرةالتماسعلىالمسلميحضأنهوعلى
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واقعي.تجريبيفهوالتجربةطريق

نيتثمه،"-دوقرأ.،أنا"فيبرأيهوتأثر،هيجل"دقرأأنهيقالوقد

فنادى،بهاوالاعتدادالقوةرمزوهو"السوبرمان"فيمذهبهإلىومال

وأصلالإنسانيةالحياةوحدةوجعله،كفردالإنسانوقوم،بالفردية

وخالقها.الجماعة

همالأفرادعظماءأنمنالبشريالتاريخفييراهما"فيشته8دقرأثم

منها،وبالأخمالمادي،الحياةأحداثوليستالتاريخيكونونالذين

هذاتكوينفئالفردودورالجماعةتاريخفي8فيشته"بهيقولبمافقال

التاريخ.

الرياضةيفضلأو"الوجودوحدة"إلىينزعصوفيأنهيقالوقد

العلياالذاتإلىللوصولكوسيلةأو،النفسلصفاءكطريقالصوفية

الانفصالية"آعدمأو،المطلق،التغاير"بعدمهنافقالمنهاوالقرب

وليس،الإطلاقعلىعداهلما8غيرا"اللهفليسالوجودفيالواضحة

فيالروحيةوليست،الإطلاقعلىالخارجيلعالمه"غيرا8الإنسان

ليسوبالتالي،الإطلاقعلىالدنيويلمظهرهاغيراالإسلاميةالحقيقة

.ل!سلاممغايرآالإيمان

...بعضهأركلههذايقالقد

واسعة،دراسةالغربيالفكردرسإقبالأنفيهشكلاوالذي

..ومصطلحاته،وتعبيراته،منهجهمنواستفادوهضمه

الرياضةيقدروكان،!وفيآكاناقبالأنأيضآفيهشكلاوالذي

للمعرفةللوصولوإنما،والروحالنف!سلصفاءفقطليس،الصوفية

..الكلية
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..الغربيللفكرترديدآهو،هناإقباليذكرهماليسذلكمعولكن

الإسلامفيوالصوفيةالغربيالفكربينمزإوجةأو..للصوفيةأثرآأو

..معآ

وكجماعة،كافرادالمسلمينفيضعفآرأى،بالأحرىإقبالإن

المسلمينمنعزوفآورأى،ل!صلامالمسلمينأفهامفيركودآورأى

كلفيسلبيآانسانآرأى..والحسالواقعحياةعن-الهندفيوبالأخص-

منرأى..جانبكلفيإيجابيآدينآاسلامهفيذلكمعورأى،جانب

الحياةلهذههودينآآخرجانبمنورأى،الحياةلهذهيصلحلاإنسانآجانب

..معآالأخرىوالحياة

،الحياةفيللعملالضعيفالسلبيالانسانهذا)قبالدفعن!ف

التيالفرديةقوته..الذاتيةقوته:لهالدافعوليجعل،بقوةفليدفعه

هذهيضعفلا..دافعةخالقةقوة،بنائيةقوةفص،هوذاتهمنسيستمدها

..الجماعةمنثمىءهوإذ،الجماعةأثارمنأثرفيهالذاتيةالقوة

غربيآومفكر..أولآمسلمآالآيكنلمكلهذلككلفي)قبالولكن

.(1"(ثانيآوالمنهجالصياغةفي

نقدولديه،إقباللمنهجالنقدإجمالفي(البهي)الدكتوررأيهذا

كتابه.فيلهاعرضافكارهعنمفصل

ثقافتهمنأوسعالغربيةثقافتهإقبالان(المطهري)الأستاذرأيوفي

.،00،2الإسلامية

فيوبالذاتأفكارهبعضفيإقبالانتقدواالذينالإسلاميينوكل

.378ص.الحديثالاملاميالفكر(1)

.7؟عى.الأخيرالقرنفيالإسلاميةالحركات(2)
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..كالبهائيةالحركاتبعضومن،تركيافيأتاتوركحركةمنرزيته

الإمملامي.الاصلاححركةفيالرفيعةومكانتهب!خلاصهلهاعترفوا

بعضتفاصيلفيإقبالمعونختلف.الآراءهذهمعنتفقونحن

.أفكاره

بهذايقوملكانحيآإفبالكانولو،ت!قيحإلىبحاجةوامتاب

أيضآ--ف!ثككما،عميقةوأفكارقديرمفكرعنالكتابكشفوقد

نظر.اعادةإلىبحاجةأفكارعن

ا"سلاكلالفكرنجدب!:وابعآ

،المعاصرةالاسلاميةالحركةرموزمن(الترابيحسن)الدكتور

الداعينكثرمنالمعاصرةالمرحلةهذهفيولعفه.الكبارمفكريهاومن

هيوالتجديد،الإسلاميةوالحياةالإسلاميالفكرفيالتجديدلحركة

ييهث!فهماوهذا،والعمليالنظريونهجهفكرهفيالمحوريةالنظرية

وينطلقعميقنظرصاحبوهو.وحواراتهكتاباتهكلفيببساطةالمتأمل

فيالأساسويعتبرهاالثوابتفيويتثدد،الثابتةالإسلاميةالأصولمن

وطوارقوالظروفالمتغيراتمعكبيرةبمرونةويتعامل،التجديدحركة

..بالوحيثابتآنضأليستمادامتالبشريةوالاجتهاداتالزمن

لكلالشاملالاسلاميالتأصيلهوالتجديدمنالأساسيوغرضه

دانما،فحسبالفرديالنطاقعلىليىوالتدينالدينبتطبيقالحياةشؤون

في،والمعاملاتالعباداتمستوىعلى--أيضآالاجتماعيالنطاقعلى

...والاقتصادالسياسةقضايا
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حياةشؤونكلفيبمصداقيةتتحققأنينبغيوتوحيدهاللهعبادةلأن

والاقتصادالسياسةفيويوخدهاللهيعبدالإنسانهذاانبحيث،الإنسان

.الإنسانمنالدينيريدهماوهذاالأخرىالميادينكلفيوالاجتماع

الىجذرهفييرجعالإسلاميةالأمةتيشهالذيوالانحطاطوالتخلف

عهدفيتحققتكما،الحياةقضاياكلفيتتحققلموتوحيدهاللهعبوديةان

..ر!!يالرسولعصرفيالأولالإسلام

للحوارمدعاةفكرهأنكما،وينتقدويطرحيقولفيماجريءوهو

المشهوررأيلتجاوزهجريء،دابداعوعمقجرأةمنبهيتصفلماوالنقد

وابداع،الجذورإلىالفكرأعماقفيلغوصهوعميق،السلفمنكانولو

والفكر.الرأيفيلتفرده

السليمةالقراءةوهي،السماتلهذهضروريوالنقدوالحوار

..للفكروالواعية

يدعووهو،للتجديدأومعطرحصاحباليوم(الترابي)والدكتور

الجمبرد)لأنالأصولحتىبلالفروعمستوىعلىوليس،الثاملللتجديد

.(؟"(شأنآأخطرلأنها،فروعهافيمنهأشدالاتجهاديةالفقهأصولفي

التيوالسلفيةالتقليديةالاتجاهاتمنهمالترابيلفكرالمعارضينوكثر

العجيز،لدرجةالضوابطبتغليظالفقهب!قاليدالترابييقولكماتتعامل

نألأحدليسكأن.الترهيبلدرجةوالخلافالفتنةمنالمحاذيروتثبد

خطرإلاالحريةفيليسأنأو،منقولغيررأيعنالسلفبعديصدر

والفرتة.الضلال

الترابي،حسن.د.والمنهجوالكسبالتطور.السودانفيالاعلاميةالحركة(1)

.246صهـ،1،1410ط،،لخرطوم
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ثلاثةفييتوزعالنظرصعيدعلىالترابيالدكتورعنالتجديديوالفكر

:أبعاد

الإسلامي.الفكر-1

الإسلامي.الفقه-أصول2

الإسلامي.السياسيالفكر-3

:محاورثلاثةإلىيتوزعالعملصعيدوعلى

الاسلامية.الحركة-1

الإسلامي.المجتمع-2

الإسلامية.الدولة-3

الإسلامي.الفكرقضايافيأفكارههوهنايهمناوما

وعناصرلمفرداتالجامعالإطارهوالإسلاميالفكرفيوالتجديد

الدكتورعندالتجديدمنهجيةمرتكزاتومن،الأخرىالأبعادواتجاهات

الترامط:

كادالتي،الخالدةبالأصوليتصلوأنالإسلاميالفكريتفاعلأن-1

يوحىوحيانهاالأديانفيالمائزةفالسمة.العهدبتقادمعنهاينقطعان

،البشريالوضعيغشاهأنالكبرىالأديانوآفة،البشرصنعمنوليست

..الموحاةأصولهاعنالناسيحجبوأن

الوحيمنالخالدةالأصولهذهإلىالدينعلماءيتصدىوحين

تلبثوما،معنيينومكانزمانفيلتطبيقويكيفونهاللناسفيشرحونها

نأوالمكانالزمانذلكفيالدينتمثلالتيالتطبيقاتوهذهالثمروحهذه

فيأتي،الأصولتلكمعتفاعلولأنها،منهاستنباطلأنها،بالدينتمتزج

157

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،الأصولعنالتطبيقاتوهذهالشروحبهذهالعلماءفيهينحدرزمان

الأصيل.النبععنبمعزلوشتغلون

الأصيلةالأصولإلىبالرجوعالإسلاميالفكريتجددأنينبغيهنامن

..أخرىمرة

الفكرآفاتمنواحدةالموروثالإسلاميالفقهفيالفروعيةإن-2

وأحكام،مجملةوقواعد،عامةمبادىءالإسلامتعاليملأن،الإسلامي

وأن،التفصيلفييوغلواأنالفقهيشرحونحينالناساعتادوقد.شرعية

هذهفيأخذآخرجيليأتيحتى،فثثركثردرجاتإلىالتفصيلفييذهبوا

نأ،الإسلاميالفقهفيجدآواضحةظاهرةوهذه..ويفصلهاالتفاصيل

منوآخر،المتنهذايشرحمنذلكبعدويأتي،المتنالكاتبيكتب

يتدنىوهكذاوتفريعآتفصيلآفيزيدهالمعلقويأتي،الشرحعلىيحشي

.الفروعنحوالإسلاميالفقه

الىفتضطركليةنظرةاليهتمظرأنيمكنلاالاسلامتقرأأنأردتو)ذا

الجزئية.النظرة

سؤالهذا3جملةالصلاةهيما..للوضوءوأحكامللطهارةأحكام

هيحيثمنالدينأحكامكليأخذونوهكذا.جوابآعايهنجدلاقدكلي

لزمالاقتصاديالإسلامنظامهوما:الفقيهسألتف!دامنثورةفروع

احكاموعنبالتفصيلالمزارعةأحكامعنيحدثكانطلقأو،الصمت

فيوهكذا.الخ..والوكالةوالإجارةوالبيعالربافروعوعنالمساقاة

نفسوفي،النظامذلكيتصوريكادأفلاالسياسيالإملامنظامعنالسؤال

وآدابالرعيةابآتكونوكيفاالطاعةتكونكيفيحدثكتراهالوقت

ولا.كليتهنيالإسلامهومايتصوراليومالتقليد!الفقيهيكادفلا.الراعي
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..العامةومبادئهومعانيهمقاصدهمنللاسلامينظريكاد

الإسلامأولوياتوتحديدفهمفيالخللآفاتهمنالتفريعيالفكرفهذا

منشيئآتكشففتاةالىالناظرنظرف!ذاالبعضنظرفينراهكماكبيرةبلرجة

ينظرنفسهوهذا،المسلمينحظوندبللدينوقعقدالخطرأنظنجسمها

الشرعيةالأحكامجملةويعطلالإولمبلاديغزومستعمرآالبهيرالخطرإلى

وذاكحرامهذالأنبذلكيكترثفلا،الوضعيةالأحكاممنهابدلآويقيم

فلاالأولوياتفتختل،أخطرأمرهالحقيرالحرامهذاأنيظنوقد،حرام

ولا،الفروعالىينظرلأنهفهو،بهايبدأوأيهماأخطرالأحكامأييدري

هووهل؟..أساسيعنصرهوهل.الكليالبناءفيالفرعهذانصيبيرى

3المندوباتمنأمالمؤيداتمنأمالثانوياتمنهوأم؟عليهيعتمدجانب

الكلياتعنويتحدثالنظامنحوميالاولالفكريجنحأنبذلكنعنيولا

وبفروعه.الاسلامبتفاصيلأبدآيهتميكادولاالعنوانوعن

نضبطوأن،فروعهومناصولهمنالاسلامإلىننظرأنوالتجديد

.بالفروعالأصولنطبقوأن،بالأصولالفروع

الىموجهباللهعلمهوالعلموكل.واحدعلمكلهالعلمالدينفي-3

ألاينبغيالشرعيالعلم.اللهلعبادةمسخركذلكالعلموكل،معرفته

أصبحوالأ،اللهلعبادةوآيةدليلآنتخذهأنينبغيبلأسفارآكالحمارنحمله

..دنيويآظاهريآعلمآالعلم

علمآأصبحلهالأاللهلعبادةيسخرأنينبغي-ايضآ-الطبيعيوالعلم

..شكليآ

ناوهو-المصدربحكم-فاصلالشرعيوالعلمالطبيعيلمعلموبين

العلميؤخذبينما.صحيحآنقلآصهـتووالرسولعنيؤخذيعر!ثلاالعلم
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والتجربة.والتأملالمشاهدةالىينسبالذيبالعقلالطبيعي

يستفيمولااللهعبادةيمكنلالأنهالعلمانيتناصرأنينبغيوكان

قوانينيدركأنمنالإنسانيمكنالطبيعيفالعلم.بتناصرهماالأالإيمان

بعفليستنتجعلىبعضهاويسخربينهاالتفاعلوجوهيدركوأن،الطبيعة

لهويزدادوبشكرهاللهفيحمدواليسرالراحةووسائل،الرزقطيباتمنها

كريملافتصارمجالآفيهافيجدالعلاقاتفيهاتتكشفحضارةويقيم،حبآ

لايمانآ.عبادةويزداد،ويتقيهاللهفيخاف

علماتفصلالإسلاميةالحضارةانفصامفتراتوفيالراهنالعلموفي

ينفدواأنأرادواحيثالمعتزلةظهورفيحصلكماالعقلعلمعنالدين

واجبات-العقلبحكم-اللهعلىيوجبواوأن،الشحفوقمنعقلهم

ولكن.ماشيئآالعقلكبلوابانالأشاعرةعليهماشتذولذلك،معينة

علمإلىالحديثعلممنوانتقلالحديثعلمأسسهالذيالنقليالمنهج

حركةانسحقتعندمافعلكردث!يئآشيئآيظهربدأالمنهجهذا،التاريخ

..الاعتزال

الأمرأولفيالنقليالعلمفانتصرأوربافيالصراعهذاحدثولقد

تعاليمالتجريبيةالعقليةالعلومأصحابعلىالكنيسةأصحابفرضحين

فيهذهتكنولموكرويتهاالأرضودورانالفلكعنابتدعوهامعينة

وهؤلاء،النقلأصحابوهزمواوالعلماءالعلمانتصرالنهايةوفي.التوراة

تنشىءوأننظامأتضعانوحدهبالعقلأنهوظنواوطغوااغتروابدورهم

..دنيا

الدينعلمبينالإسلاميالفكرفيالعلموحدةنعيدأنهناوالتجديد

..الطبيعةوعلمالشريعةعلمبين،العقلوعلم
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حياةعنانقطعأنبعد،بالواقعالإسلاميالفكريتكيفانينبغي-4

واقعي8منهجالحقالدينيالتفيهرومنهج.مجردآفكرآوأصبحالناس

العملية،ومسيرتهمسلوكهمفيللناصوهدىبصيرةمنجمآنزلوالقرآن

يعرضخطيبآالناصفييقفماقليلآصهـت!فالرسولالستكانتوهكذا

حادثة.وكلواقعةكلفيالإسلاميعفمهمكاند!انما-فظريآعرضآ-عليهم

التاريخمنخرجيكونيكادتجريديآفكرآاليومالإسلاميوالفكر

تفكيرآنفكرأنلنايتسنىولن،الواقعيحسلاعلويمكانفيوظل

.(؟"عمليآطرحآالقضاياوطرحت،الإسلامإلىالواقععادإذاالأإسلاميآ

المعالمواضحةعلميةمنهجيةوفقالاسلاميالفكرتجديد-5

مي،الاولالفكرفيمشكلاتمنيحصلوما.والأبعادالشروطمتكاملة

الاجتهاديةالمبادراتبكثافةالمرءيشبثمرفقد.المنهجيةالفوضمثمكلة

يدعوالذيولكن،والآراءوالأبحاثوالأفكارالخواطرقلتشئتوان

ضرورةحجبقدالاجتهادلساحةالحيالدخولهذاانالقلقلبعض

والمنهج.المدخلقضيةعلىالتواضع

عنيكثفالحديثةالاسلاميةالفكريةالحركةعنالصادراتفاستقاء

منهجعنبحثآالفكريةالمواقفوتحليل،عامدتغافلكأنهمنهجيابهام

المنهجغيابوآثار.دي!عبمنهجياضطرابالىتنتهيبهمصرحغيرضمني

.خطيرةجدالضابطالهادىء

هدامنغمرةفيبالفكرتضلأنتوث!كجانحةمواقفالساحةففي

بكلماتغلوأناسيمال!عالاللفكرالمختشينفمن.المنهجيالغموض

الأولويات"و،حروفهلاالدينروح8و8النصوصفوقالمقاصد8منها

.24عى.آيتجددهل..الاملاميالفكر(1)
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إلىالمنتسبينومن.الأحكاممنالقطعياتتعطيلإلىوانتهوا،الناسخة

فيهيلتمسونتراثمحضوتاريخهشرعةالديناتخذواأناسالمسلمين

ويطرحونلهمتوحكماالنهضةاهواءتوافقالتيالايجابيةالعناصر

حتىالأحكامئصرفونانتقائيونتلفيقيونالدينعلماءومنأالسلبيات

ويمرروايبررواحتىالتأويلاتيعتسفونومحللون،الواقعضغوطتصادف

مه!كلدينيةلاعقائدذوومفكرونالمسلمينأبناءومن.الغالبونيشتهيما

للتغريرمواطنهاعنوتحريفهاالدينيةوالألفاظالمعانيتزييففيتقنوا

.يدركونلاحيثمنبالباطلواجتياحهمبالمسلمين

الإضلاليفضحالذيهوصارمآيكنلمانحتىالمنهجووضوح

.الجنوحويقؤم

معلوممنهجعلىجميعآالاجتهاديةالمبادراتتأسيسيلزملذلك

يكونحتى،الرأيمسالكتحريرفيالمختاربالمنهجوالاعتصامصريح

الرأيشعابتربكهلا،المنهجمثمروعيةمنبينةعلىالناقدالناظر

مختارمنهجمعالمعلىوالمفكرونالفقهاءيتواضعوحتى،وفرعياته

الخلافلضمإليهويحتكمونشتاتهولجمعالرايمخرجلضبطبهيعتصمون

.(1"المطلفةوالشهوةالمعربدالهوىخواطروعزلوتمحيمالزيف

تحتكرواقعيأورسميبنظاممغلقةلطبقةالإسلامفيمكانلا-6

يعلمونالذينكانولئن.الآخرينعلىملزمة)صدارهاسلطةأو،الأحكام

فيهتتفاوتكسبآالعلموان،يعلمونلاالذينيساوونلاالإسلامفي

الظروفمنوقدرهمالعقليووسعهمجدهمحسبالناسحظوظ

فمن،شيءكلفيوالتكاملالتناويهدفهاأفةالمسلمينانالآ،المؤاتية

،إقرأدار:الخرطوم،الترابيحسن.د.الاملاميوالثريعالفقهمنهجية(1)

.6ص
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فيهاالناسشاركولايةكسبومن،كنزهلاإنفاقهنحوإتجهمالآكسب

يكتمه.ولايبلغهأنوجبعلمآكسبومن،بالشورى

الإسلامفيالعلميالكسبولكن،دونهالذيعنالعالمنميزوقد

موعآبشيءعالممسلمفكل،طبقيفارقبغيردرجاتيكونأنينبغي

التدبرواجبوكذلك.ويتبادلونيتفاعلونعليمعلمذيكلوفوقودرجة

يجتهدأنوعليهذلكمنكسبهم!لملكل،شاملخطابالدينفيوالتفكر

تناصحآ.فوقهومندونهمنإخوانهمعيتفاعلوأناتجهاده

كسبهميؤهلهمأعلامبرزتمهمامجتمعحركةوالاجتهادفالعلم

.العامالكسبعنالتعبيرأوالتفكيرلقيادة

حتىبهارقىدرجةالاجهادجعلالمتأخرالتقليديالفقهلكن

إلأالأفةلسائريتركولم،عطبقةاختصاالفقهوجعلالإمكانجاوزت

التلقي.

تعاليمبرسوخمستعدونفأهله،الوضعيالفقهشأنوكذلك

إذاالقانونيونيثور،سزآالقانونيجعلوالأنالمحتكرةوالكنيسةالكهنوت

المسلمينشورىاقتصرتوكما.ويوضحهويدونهيبسطهأنمصلحأراد

الذيالإجماعواقتصر،العلماءبينمحصورحوارعلىالآياتقررتهاالتي

كذلك.المجتهدينبل،العلماءإجماععلىالأمةإلىالأحاديثنسبته

فيالقحكمةالطبقاتوعلى،فنآمهنتهأهلعلىالغربفيالقانوناقتصر

.وأمرآوضعآالناس

العلم،"الإسلاميةالمصطلحاتإلىنردأناليومالأبثلوالنظام

نعترفوأنشعبيتها"الإجماعآ8الشورى8"الاجتهاد"8الفقه8

فيالمسلمينبينالاتحادبضرورةاعترافنامعوالتذاكروالتناصحبايتفاوت
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.(؟)..واقعهمفيالشرعيقتضيهاالتيالأحكامصياغة

،والاجتهادوالتقليدوالخلفوالسلفوالإبداعالاتباعتوازن-إن7

العلممناهجوراء-منرهنلكنه،القويمةالمناهجتكفلهأنيمكنأمر

الانحطاطعندالاجتهاديعز.الحضارةومصيرالحياةبأطوار-وأطواره

الواقعماداماليهيطمأنلاالذيالجديدمنوالحذربالقديمالاستغناءويظهر

تنطحمهصاالتقليدويتلاشى،دركآوأحطأرذلهوماعلىيقبللا

التقدممفاعلاتلأنواتساعآصعدآالمسلمينحياةتحركتإذاالمحافظون

والعمل.العلمتعمودواعيهوالتحرر

ب!رادتهمالمسلمونيقاومفقد،التاريخيالواقعبحتميةنقولولا

الانحطاطأقداريعكسواوتد،الانحطاطالىبهمتتجهالتيالتحدياتالحرة

النشطةوالمجاهدةالمستيقظوالعقلالمنبعثالايمانتدفعةئي!ثمبالمادي

.ليسرىهر!عشوهدىالمهتدييزيدالذيوتوفيقهوقوتهاللهوبحول

التقيدبين،والابداعالإتباعبينالحكيمةالموازنةعقدمنبدفلا

التاريخيوالاستمرارالاستقرارجدوىتفوتنالاحتى،والاجتهاد

وحتى،ورسولهدلهالولاءسياقفيلتاريخوالولاءبالأصالةوالاعتصام

ابتلاءمنيلينافيماالدينيواجبناونتموالتقدمالحريةجدوىندرك

.(2"..عصري

الفقهأصول!ب!جن

يكونأنيكادطويلزمنومنذالإسلاميالفقهاصولفيالتجديد

والمفكرينالعلماءمنالكئيرينقخاعةمع،شديدببطىءيسيرأو،متوقفآ

.13ص.ففسهالعصلر(1)

.21ص.نفسهالمصلر(2)
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الكثيرينعندبالذاتالعلمهذافيالمحاذيرأنالأ،التجديدهذابضرورة

علىوالحفاظالذرائعوسدالاحتياطالبعفأنوعند،وقاسيةشديدة

منأوجبالمفسدةدرءالمشهورةالقاعدةبابمنأوجبوالتماسكالوحدة

..المصلحةجلب

باببفتحتطالبالتيتلكهيالمجالهذافيالمتعاليةوالدعوات

لها،واقعيمصداقولاعدةقرونالدعوةهذهعلىمضىوتد،الاجتهاد

وفي،العمللهذاالداعينكثرةمعالتقنينهذاعلىاتفاقولا،تقنينولا

سببآأو،كارثةاعتبره)منالماضيفيالاجتهادباب)غلاقانالبعضنظر

..والتعصبالأعمىالتقليدوتشجيع،وجمودهالإسلاميالعقلاعاقةفي

عشرالخاصالقرنمطلعمنذالاسلاميينوالمفكرينالعلماءأغلبواتفق

فتحضرورةعلىاليومحتىالعشرينالقرنمنالتاععالعقدالموافقللهجرة

.(1)(والفقهاءالعلماءبينالمذهبيللتعصبحذووضعالاجتهادباب

الصارمةوضوابطهالعلميالحقلهذابحساسيةيقولممنونحن

ماوالقدرةوالخبرةالعلممنلهمرجالهممنفينانقوللكننا،والصلبة

الإسلامي،الفقهأصولداصلاحتجديدفيكبيربدورللقياممقامهميأهلهم

يوسف)الدكتورالشيخيراهماوهذاالعلميةالمجامعبصيغةكانتلان

تضمعلميةمجامعخلالمنيتمالاجتهادبابفتحانفي(القرضاوي

الأمرتتركولا،عليهاسلطانمنللدوليكونولا،الفقهاءصفوة

بفتحيطالبونالذينأغلبعليهيتواضعاليومالرأيهذاباتوقدللأفراد"2(

.الاجتهادباب

.90ص،شفيقمير.واتحدياتالمعا!رالاصلاميالفكر(1)

،القرضاوييوصاليخ.،وضرورةفرضية..الاملاميالحل"كتابهأنظر(2)

.041ص،م1974،الرمالةمؤسسة:بيروت
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جرأةكثراليوميراهاالمعاصرةالاسلاميةالفكريةالساحةيرافبومن

تحولوهذا،وغيرهالدقيقالعلميالحقلهذافيالرأيإبداءفيوشجاعة

مسيرةفيالطويلالشوطهذاقطعأنبعدالاملاميالفكرمسارفيطيعي

كانمماوكثرأفضلبالواقعداتصاله،العطاءهذاوتراكم،الفكريالعطاء

سابقآ.عليه

الفكرساحةفيالجريئةالآراءاحدومايزالكان(الترابي)والدكتور

هذاتجديدفينظرفلديه،الإسلاميالفقهوأصول،المعاصرالإسلامي

تجديد8كتابهوفي.وثقافيةفكريةمناسبةكلفيويقدمهيطرحهالعلم

الفكربمقاييسجرأةا!ثريعتبرمشروعآيقدم)،الإسلاميالفقهأصول

.(1"(بالأصولالملتزمالمعاصرالإسلامي

...(الترابي)الدكتورعندكبرمشروعمنجزءالكتابوهذا

للأصولإسقاطآأونفيآليسالترابيالدكتورعندالفقهأصولوتجديد

إضافةوليس،الإسلاميوالتثريعالإسلاميالفقهفيوالثابتةالمعتبرة

والحديث،القديمفيالعلماءويعتمدهايعتبرهالمجديدةأصولوإدخال

مالتدارك،ومقاصدهامبانيهابتوسعةالأصولهذهداخلفيتجديدهوبل

هذهولتقريب،طويللزمنوالمجتمعالحياةحركةمعانقطاعمنبهاحصل

كمنهجاعتمادهاعلىقادرة،مناسبةحيويةعمليةبصورةواقعنامنالأصول

..الإسلاميةالجاةلاصلاحإنهاضفي

نأينبغيحاجةهوبلللأصولالأصولفيتجديدآليسالتجديدوهذا

.الحياةلإصلاحسعيهافيالإسلاميةوالحركةالإسلاميةالنهضةعليهتؤسس

الشاملى.الجضاريالإسلاميالمشروعولتأصيل.الإسلامية

.91صشفيقمنبر.والتحدياتالمعاصرالإملاميالفكر(1)
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لهذاالملحةالحاجةمدىبوعييدركالواقعفقهيتبصرمنوكل

هوبلفحسبتجريديآآكاديميآعلمآليسفهو،الفقهأصولفيالتجديد

لاذا)..ومشناريعهاوخططهابرامجهافيالإسلاميةللحركةالتاصيلمنهج

الحركةبحاجاتالتفكيرفيأصوليمنهجتطويرضرورةنقدرأنأردنا

حركةأنذلك.الإلحاحشديدةضرورةاليومنلقهاالحديثةالإسلامية

الدعوةعهدلأولطرحتهاالتيالنظريةالعموماتتجاوزتأنمنذالإسلام

مجهولة،أوبمنكرةعهدئذكانتالتيوكلياتهالدينبأصولالناسلتذكر

فيالفروعتناولإلىوأقرببالواقعمساسآأكثرقضاياإلىتقدمتأنومنذ

وأصبح،المفضلالفقهمسائلتعالجأنإلىمدعوةأصبحت،الأحكام

في-وتعالىسبحانه-اللهدينبمقتفىالأدقبالتفقهالأيتقدملامسيرها

يطلبونوغدوابالعموماتاقتنعواأوسلموافدفالناس،المعاصرمجتمعنا

،إقتصاده!ادارةالمجتمعلحكمالعمليةبالمناهجيوافوهمأنالدعاةمن

المجتمعذلكفيالمسلمالفردسلوكولهداية،العامةحياتهوتنظيم

الحديث.

غيرأنهاالإسلاميةالحركةأدركتالدعوةفيالمرحلةهذهولدى

شافية.إجاباتالأسئلةهذهعلىتجيبلأنالتأهيلتماممؤهلة

بالاستنتاجاتحملتهتفننمهمايديهابينالذيالفقهأنلهابانوقد

كافيآيكونلنوالمراجعاتالأنابيشفيدققواومهما،والاستخراجات

الحياةمنواسعةقطاعاتأنذلك.بهاالمخاطبينوتطلعالدعوةلحاجات

فيتمامآجديدةقضاياتطرحوهي،الماديالتطورجراءمننشأتقع

الاجتماعيةالحياةعلاقاتولأن،التقليديالفقهإليهايتطرقلمطبيعتها

تمثلكانتالتيالأحكامصوربعضتعدولم،تمامآتبدلتوأوضاعها

توافيولااليومالدينمقتضىتحققعامالفمخذالدينمعيارفيالحق
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تطورتقدالحياةوأسبابتبدلتتدالإمكاناتلأنيتوخاهاالتيالمقاصد

انقلابآانقلبتفدالن!الفةبصورتهمعينحكمإمضاءعنتترتبالتيوالنتائج

.،؟)(..تامآ

يطرحالتجديدفيومعرفيةمنهجيةكخلفيةالفقهلأصولنقدهوفي

التالية:القضاياالترابيالدكتور

الضوريالمنطقبمفهوماتتلبسقدالقديمالأصولعلمإن-أ

ذلكومن،والاستقامةللوضوحكأدواتومصطلحاتهوبأشكالهالتقليدي

الواقععنمنبتآعقيمأجاءولذلك،للتأمليصلحمجردآنظريآعلمآغدا

بمارسأوفقهآيولدلإنفيهالماهريؤهليكادولا،بالحياةالخصب

بلللفقهبنهضةصياغتهتماميؤذنلمالتاريخفيمصيرهكانهكذا.اجتهادآ

المعهودمنفيهاالمجتهدونأفلتأحوالفيالأبعدهمنوتحجرالفقهيبس

الأصو!لأ.

وأفيهالأالتيالثقافيةالبيئةالىمنسوبالقديمالأصولعلم-إنب

الواقعتصريحدونولوخاطبتولذلك،وصياغاتهأبنيتهفيهاتكاملت

نأأما.فيهنشاتالذيوالسياسيالاجتماعيوالإطاروالحضريالمادي

للدكتوروالكلام-ذاتهالرعاصولأقولولا-والتشريعالتفقهأصول

كتبعلىيطلعلممنعندوهمنذلكالخلاففيهايردلاقطعية-الترابي

وجدلياتها.وخلفياتهاالأصول

والتشريعالفقهمنهجأوالأصولعلمبعفأطروحاتإن-ج

الففهية،النهضةحاجاتتشفيلامصطلحاتهوبعضالتقليديالإسلامي

تفسيرمنهجوأن.الحاضرةوالثقافيةالاجتماعيةالماديةالبيئةتناسبولا

.7ص.الاسلاميالفقهأصولتجديد(؟)

168
http://www.al-maktabeh.com



وتقويمهاالوقائعوتحقيقالأحكاموتصريفالمعانيوتفاصيلالنصوص

وتحرير،والاعتباروالتمثيلالقياسومسالك،عليهاالأحكاموتنزيل

تعبئةوطرائق،والمجتمعالطبيعةفيوالفسادالصلاحوذرائعالدينمقاصد

الرشيدةالعامةالإرادةعنالتعبيروصور،والشورىبالتناصحالعامالرأي

كل.وقضاءإمارةونظامهاالجماعةسلطانوأشكال،والعرفبالاجماع

..متجددةأمورذلك

ولاأبدآالأحكامأصولعلمتحاصرلاالزمنوصروفالواقعفظروت

الخالد،الثهشرعمنثابتةع!اصرعلىمؤسىلأنهمطلقبوجهتتجاوزه

علىينطويلأنهمابوجهمنهتنالحولانهافيوالصروفالظروفتلكولكن

.الحادثاتبطروءوينفعلالظرفنسبةفيينحصربشريكسبعناصر

قضاياهيإنمااليومالمسلمينمجتمعفيتجابهناالتيالقضاياإن-د

مانستدركأننريدأنناذلك.خاصةقضايامنهاكثرعامةشرعيةسياسية

العامةبالقضايايتصلكثرهالدينمنعطلوالذي،الدينجوانبفيضيعنا

العباداتفيالاجتهادالىيتجهلاثممنفقهناوممثر.الكفائيةوالواجبات

ويحفظهاكثيرفقهفيهايتوافرأمورفتلكالشخصيةوالأحوالالشعائرية

عنهايغفلونولااعتقادآيضيعوهالاأحيانآضيعوهاولوكثيرآالمسلمون

كاملة.غفلة

فهيمثلآالخارجيةالعلاتاتوقضاياوالاقتصادالحكمقضاياأما

يتجهأنينبغيالمشكلاتتلكمثلدالى.عنهاومغفوللديهممعطلةقضايا

ففي،الفرعيةالأحكامواستنباطالفقهيةالأصولتصورفيا!برهمنا

الفقهقضاياأما.المحرجةوالأسئلةوالتحدياتالمشكلاتتواجهنامجالها

فقهناكانممافهيذلكونحووأسرتهشعائرهفيالمسلمالفردتعنيالتي

محدودجهدالأمناتحتاجفماوتقيبآبحثآوأوسعهاعليهاعكفقدالتقليدي
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.التجديد)؟(فيجدآ

الفقهأصولفيالقواعدبعضتوسعةالترابيالدكتوريطالبهنامن

لهذهضابطةأصولويفترح.المرسلةوالمصالحوالاستصحابكالقياس

هذهوأهم،والأحكاموالآراءالمذاهبتباينإلىتؤديلاحتىالتوسعة

بسلطانالمسلمونيتولىأنهوالمسلمالمجتمعتنظمالمضوابط*التي

التنظيمذلكويتم،الوحدةالىوردهالخلافتسويةتدبيرجماعتهم

حياتهمفيالطارئةالأمورفيالمسلمونليتشاوروالاجتماعبالشورى

يلاحقعلمآأقلهووالذي،علمآأقلهومنيبصرأعلمهوفالذي،العامة

فيينتهيحتىوالحوارالجدلالناسبينويدور،علمآأكئرهومنبالمسألة

عليهيجمعقرارأو،عامرأييتبلوربأنإما:القضيةحسمإلىالأمرآخر

فرعيةمسألةتكونأو.الأعظموسوادهمجمهورهميرجحهاوالمسلمون

حسبالعامالأمريتولىمنوهوسلطانهمإلىيفوضونهاخطرذاتغير

حكومي.أمرأوتشريعيإجماعمنالضوابطهذهمعبأسولا.اختصاصه

الفقهأصولتجديد"كتابفيمراجعتهايمكنأخرىتفاصيلوهناك

.8الإسلاميوايثريعالفقهمنهجية"وكتاب"الإسلامي

يمكنالإسلاميالسياسيالفكرمجالفيالترابياسدكتورنظراتوعن

.،الدستوريةالمسألة"و،السياسيالفقهفينظرات،كتابمنمراجعتها

كانالتجديديالمنهجهذاتطبيقفيالترابيالدكتوربهاتجهماوأول

التجربةواعتبرها،السودانفييقودهاكانالتيالإسلاميةالحركةإطارفي

التجمعهذاومن،الإسلاميةوالدولةالإسلاميللمجتمعالصغرى

المجتمعمستوىعلىبهوالنهوضالتجديديمث!روعهيبرمجكانالإسلامي

.19ص.الاسلاميالفقهأصولتجديد(1)
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ولة.لدوا

الإسلامية"الحركةاتجهتلقدالترابييقولوالتجربةالنظريةهذهوعن

القلوبلإيمانبعثآالدينلشأنتجديديةحركةحقآتكونلأنابالسودان

جميعآ.الحياةوحركةالعقولوفكر

الإيمانيةالمواقفتدينهابروحتجاوزتأنهاحيثمنتجديديةفهي

المعروفةالأطربفقههاوتجاوزت،المتدينونعهدهاالتيالقاصرةالسلبية

المألوفةالحدودبحركتهاوتجاوزت،الفقهفيالمنقولةوالآثارللتفقه

المسلمين.علىالمفروضةأوللاسلام

وارتيادالقديمتجاوزنحوبالحركةنحاقدالاجتهاددفعكانولئن

السودانبيئةفيخصيصةلولالهاليتيسركانماالتجديدن!ف،الجديد

كطبقةالتراثتحملم!مكنةمحافظةفئةالسودانفيليسأنذلك.الدينية

شكلتهماومعروف.الإسلاميةالبلادبعضفيالمشهورةوالمواليالعلماء

فكرهونهضةالإسلاملصحوةعاثقمنالتقليديةالدينيةالطبقاتبعض

التيوأهوائهامنافعهابسببأحيانآبل،وعصبيتهاجمودهابسببوحركته

-.بالقديمالاستمساكلهاتزين

عنالحديثالقطاعفنيعاشتإنمابالسودانالاملاميةالحركةإنثم

.متجددآدينيآفكرآتقدمأنإلىوتضطرهاتؤهلهاالحداثةوهذه.الحياة

تفقدلئلاإليهوتنتسبهويتهاقوامالتراثتعدبدأتحينكانتولئن

حينبعداطمأنتفقد،الغازيةالثقافاتنحرتستلبأول!سلامانتماءها

نأإلأتباليلاولكنوتعتبربهاتفتخرتجربةالتراثت!خذلأنواحتاجت

أصولمنوانطلاقآالتقدميةإمكاناتهمناستمدادآبتجاوزهأوقنتقدهتقؤعه

الحركةبعفعلماءبمقولاتالتجديديالفكراشتهروقد.العلويةالشريعة
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الأطروحاتوتباينت.الخاصةمنتدياتهابعضومداولاتومكتوباتهم

الفعلوردودالخلاناتبعضيثيرأنالأيكنولم.وغربةاعتدالآوتفاوتت

.وتهذبوتمحصالجديدةالأفكاربهانح!متالتيالتقليديةالفطرةمن

فيالفنقضايا9والجديدالقديمبينالفكريالجدلمحاورأشهرمنوكان

المسلمين،غيرأوضاعوقضايا،الإسلامفيالحريةوقضايا،الدين

اصولبتجديدالمتعلقةالقضاياتلكاخطرمنولعل،المراةتحريروقضايا

الروحوتسري.السلفالأصوليينكتبفيالواردةصورهاوتطويرالفقه

فيبوضوحتمثلتن)و،كافةالإسلاميةالحركةأوساطفيالتجديدية

فكرآتحملأنهاللحركةيدعىأنويمكن.بهاتنطقكأنهاتجديديةمدرسة

ولربما.المتجددالمستقبلوتستشرفعصرهافيبهتعيشتقدميآعصريآ

والانشراحالانفتاحوعلىالماضيفيوالإنغلاقالجمودعدمعلىاعانها

السودانبةوبيئتهاالحدبثالقطاعفيالخاصةبيئتهاان،الجديدللحاضر

بذلكوأنها،وشزهبخيرهالعصريالتقدمعلىوحضاريآثقافيآمنفتحةعامة

إطلاعآالأوربيةوالتجربةالثقافةمعوبخاصةالعصرمعللتفاعلانفتحت

وتسخيرهالديننياتعلىتأصيلهيمكنصالحمنفيهلماوتقبلآوحوارآ

ينبغيطالحمنفيهالماوتعرضآ،الإسلامبهدىوتكييفهالثهلعبادة

بحقوالاطمئنانالهويةصيغةلتعزيزتحدياتهواستغلالنتنتهعنالاستقلال

.(1)(الأصالة

التأصيلقواعدعلىيرتكزالترابيالدكتورلهيدعوالذيوانتجديد

يخرجأنفيالجرأةمنوله،عليهيخرجولايتجاوزهلاالتشريعيالإسلامي

هذاحيويةومن،الشرعيالنصم!زلةفيليسالذيالمشهوررأيعلى

استيعابهالصعبمنيكونوقد،والنقدللحوارمدعاةيكونأنالفكر

.246عى.والمنهجوالكسبالتطور-الودانفيالاملاميةالحركة(1)
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هوالنرابييكونأنالآالفروعفيوالمرونةالأصولفيالتوسعةبهذهتطبيقيآ

الشديدالوضعهذامعوأعتفد.الواقععلىفكرهلتنزيليبادرمنأول

بصورةالأفكارهذهلاستيعابطويلزمنإلىجا!حنقدنعيشهالذيالتخلف

.الحضاريوالإدراكالفكريالتطورمنمستوىإلىنحتاجكما،عملية

موضوعيآيكنلمأنهإماالترابيالدكتورفكرلهتعرضالذيوالنقد

السنةبينالتجديدمفهوم"كنابهفي(الطحانمحمود)الدكنورنقدهوكما

أبو)نقدهوكماسطحيأنهىاما.(المعاصرينالتجديدادعياءوبينالنبوية

إبراهيمحيدر)الدكتوركنقدمتحاولداما.(مالكبنأحمدالثهعبد

فيالقوميةالإسلاميةالجبهةالسياسيالإسلامأزمة"كتابهفي(علي

.(؟"8نموذجآالسودان

قراءةإلىوبحاجة،وناهضآحيآفكرآالترابيفكرأنوالحقيفة

فهو،الشخميةوالمواقفالسياسيةالحساسياتعنبعيدآمعمفةموضوعية

الإمملامي.العقلفيالمستحكموالجمودالراكدةالمياهيحركفكر

.م1991،بالقاهرةالسودانيةالدراصاتمركزعنالكتابصدر(1)
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اللثديعلياااللدالامليالنهثرفليالت!لأيلأ

والحديثةالقديمة،التاريجةدوراتهكلفيالشييالإسلاميالفكر

مختلففيالمتطورةوتجديداتهالمبتكرةإبداعاتهلهكانت،والمعاصرة

الإسلامي.للفكروتجديدأداحياءإثراء،والعلومالثقافةمجالات

الفكرفيالتجديدحركةالىالنظرنلفتأنالضروريمنكانهنامن

علميعطاءمنالإسلاميالفكرفيقدمهماولأهمية،لهإنصافآالشيي

المشاركةساحةعنيغيبأنلهيرادولأنه.والجوانبالحفولمتعددرفيع

الأفة.فيالحضارية

فالفكر،واحدةبمدرسةالإسلاميللفكرنرمزأنلنايصحولا

وهذا،والشيعيةالسنيةبأجمعهاالإسلاميةللمدرسةيرمزماهوالإسلامي

لموالذي،الإسلاميالفكردراساتكلفييتحققانينبغيكانالذي

!ان.والمعاصرةالحديثةالإسلايىالفكردراساتكثرفيفعلآيحصل

الفكريالنقدمقدمةفيالاشكاليةفهذهالدراساتهذهعلىنفدلناكان

..والمنهجي
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التخصيبعلىكبيرةحيويةقابليةلهالشيعيالاسلاميوالفكر

حفيقةوهذه،السنيالإسلاميالفكرمنحتىكثروالتجديدوالانجداع

باباغلاقفيمعروفجوهريلسببالنظرمستوىعلىموضوعية

الفكرفيانغلاقهوعدم،الهجريالرابعالقرنفيالسنيالفكرفيالاجتهاد

وعناصرمقوماتكليختزلالاسلاميالفكرفيوالاجتهاد.الشيعي

العصر،تطوراتاستيعابعلىقدرةمنلهلماوالتجديدوالإبداعالدينامية

..الزمنتفاعلاتوملاحظة

يختزلهوماالمتجددةطافتهكلمنالثميعيالفكريستفدلمذلكمع

ومنهجيةتاريخيةلأسبابوذلكتنضبلاخلآقةقدرةمنالاجتهاد

وسياسية.وحضارية

هيكماوموضوعيةبواقعيةالشيعيالفكرندرسأنلنايمكنولا

الظروفوملابساتالناريخيالسياقعنبعيدآالواقعأرضعلىحركته

مع.عليهوشديدةقاسيةوكانتالفكربهذاأحاطتالتيوالسياسيةالزمنية

الإبداعيةوديناميتالتجديديةنبضاتهعلىيحافظأنالفكرهذااس!طاعذلك

..المطلوبالحضاريبالمستوىتكنلمدان،مسيرتهطولعلى

الحاضر،فيوحتىالماضيفيكثيرآظلمالشيعيالفكرأنوالحقيقة

منوتهميشهالفكرهذااقصاءعلىوفاسيةمستمرةالمحاولاتكانتفقد

يصلهجوممنكتبومافيلمار!كفما.والفكريةالاجتماعيةالحياةواقع

..دالحادآشركآواعتبارهالفكرهذاتكفيردرجةإلى

تفتقدأنهافيهايقالماأقلدراساتفينراهماالتكفيرمنأقلوبدرجة

وأفلسفيةأوتاريخيةمغالطاتعلىباحتوائها،وأخلافيآمعرفيآالموضوعية

هذاعلىدليلآونسوق.يخثلففهملهأوالشيعيالفكربهايقوللاعقائدية
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(يعفوبحسينأحمد)"المحاميرأيوهوالسنيةالمدرسةداخلمنالكلام

الإملامدارعلىم!لطانهابسطتدولةلهمكانالسنةأهلأن)يرىحيث

اشرافها،تحتالتاريخوصيغ،المسلمينكلعلىنفوذهاومدت

وتعرضت.الاعلاموممائلعلىالسيطرةلهاكدولةنظرهاوجهةوعرضت

،معارضكحزبللشيعةالعلماءمنوالاهاومنب!علامهاالدولةتلك

فقد.موضوعيةليستبصورةالشيعةووجهاتافكارعرضتموبالتالي

هذاخلالومن،الخصموهمالسلطةوهيالحكمهيالسنةدولةكانت

لدولةمعارضكحزب،الشيعةصورةلناأبرزتالموضوعيالوضع

الخلافة.

بطريقةنشاطهاتمارسوكانت،معارضةحزبكانتفقدالشيعةأما

تعرضلمنظرهاوجهاتأنترىوكانت.السلطةبطشمنخوفآسرية

.(؟"(العرضلهذاالتصديعنعاجزةكانتولكنها،عادلةبصورة

قصدبغيرأوبقصديتجاهلمنوالمفكرينالعلماءبعضىأنوللأسف

بابمناماومفكريهعلمائهوكتبومصادرهالشيعيالفكرلتراثالرجوع

عليهالنقدسهمتوجيهمنخوفآالاحتياطبابمنأو،نفسهعلىالذرائعسد

التجردأمامتصمدلاوالذرائعباب!مألاوهذه.الفكريةالشجاعةلافتقادأو

وجدهاأئاالمؤمنضالةالحكمةوأن،والمعرفةللعلموالإخلاصالعلمي

..الشريفالحديثهوكماأخذها

الفكروتراثمصادرعلىباهتمامونعتمدنرجعأنلأنفسنانبرروكيف

الفكربتجاهلالحججلناونسوغ،الحدبثالأوربيوالفكرالقديماليوناني

.ومقاصدهومناهجهأصولهمال!مالامنيستمدالذيالشيعي

أحمد.الرعحكم،الشيعةرأي،السنةرأي.الاملامفيالياميالنظام-(1)

.203ص،م9891،ن.د:عمان،يعقوبحسين
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ماالأهميةمنلهالشيعيالفكرأن(شفيقمنير)الأس!اذرأيوعلى

يظل،وهامة،جادة)سهامات)الشيعيللفكروأن،السنىالفكريوازي

لمإنناقصآالعربيةالبلدانفيالمعاصرالاسلاميالفكرعنبحثكل

.(1)(يدرسها

درجةعلىهممنوالمفكرينالعلماءمننجدأنحقآنستغربهوما

مخلفاتمنهوماكتبهمبعضفيوالانفتاحوالمعرفةالوعيمنكبيرة

الفكرحقفيبالتأكيدوايقينالقطعيفيدلاوالذيالتاريخورواسب

الخضريمحمد)الشيخذكرهكالذيالغريبةالتأويلاتبعضأو.الشيي

الشيعةأنالأحكاماستنباطفيالسياسةتأئيرعلىيدلومما)قالحين(بك

،الأبالعمعلىمقدمالشقيقالعمابنأنعلىالميراثنيمتفقونالامامية

إلىأتربالإنسانكانفكلما.الأقربيةمدارهالإرثأنجميعآقولهممع

هذاالشقيقالعمابنإنيفولونولذلك.الأبعدمنب!رثهأحقكانالميت

لأنهم؟ذلكولم،العمعلىيقدمونهلكنهمالخالعنالإرثفيمتأخر

."ارثفيمتقدمآطالبابيبنعلييكونأنيريدون-الشاهدهووهذا-

.(2)(1العباسعن)ص(اللهرسول

الفكرهذارجالاتانفتاح،الشيعيالفكرتجاهالانغلاقهذايقابل

أحمدالدكتوررأيوهذا-الشيعةأن)حيثالسنيةالإسلاميةالمدرسةعلى

كثريعرفهلاماوالجماعةالسنةأهلعقائدعنيعرفون-المجدأبوكمال

وهذه..وعامتهمعلمائهموآراءومذهبهمالشيعةعقائدعنالسنةأهل

بأقدار-فيهايشتركإنماوخاصتهمالشيعةعلماءعلىقاصرةليستالمعرفة

.9ص.والتحدياتالمعاصرالاصلاميالفكر(1)

\ط،القلمدار:بيروت،بكالخضريمحمد.الاصلاميالتشريعتاريخ!2)

.941ص،م9831
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كثريكادلابينما.منهمالدينيبالعلمالمشتغلينوغبر--عامتهممتفاوتة

طائفةأنهمإلأالشيعةعنيعرفونالسنةأهلمنالمتخصصينغيرالمثقفين

أولىكانأنهوترى-عنهاللهرضي-طالبأبيبنلعليالتشيعفيأسرفت

يخالفونباعأصحاب-ذلكفوق-وأنهم..وعمربكرأبيمنبالخلانة

الإسلامداثرةعنمنهمالمتطرفونبهاويخرج،السنةأهلمذهببها

.(1"(..الصحيح

(هويديفهي)الأستاذيذكرهماغريببشكلوأسوأذلكمنوكثر

فيالكتابةنجومأحدخلط،بعيدآليسعهدعلى،زمانضافي)يقولحيث

منبشدةهاجمهمثم.واحدآشيئآواعتبرهم،والشيوعيينالشيعةبينمصر

سمعتومنه-أساتذتناأحديطلعأنالأقداروشاءت.الخلطهذاجزاء

الفقراتتلكحذفإلىسارعقدانهولولا.النشرقبلالمقالعلى-القصة

فضيحة.لكانت

العالمبأرجاءيطوفأنلهقدرمنفكل.الأمثلةأعددأنأريدولا

جانبمنوالتوجساللامعرفةموقفآثارمنبعضآصادفأنهبدلاالعربي

فيوالسلفالعلمإلىينتسبمنسمعتأننيحتى.الشيعةتجاهالسنةأهل

عنخروجآباعتبارهافقطليسةعي!ثلاعقائديرخئفشقيقةعربيةدولة

والصابئةالكتابأهلعقائدمنأدنىث!يئآشانهابرولكن،الإسلام

.(2)(00!والوثنيينوالمجوس

بلدمنكثرفي،وآخروقتبينتتكررالقبيلهذامنكثيرةونماذج

هذانقدلغرضكانأغلبهمالشييللفكررجعواوالذين.واسلايىعربي

.270ص،المجدأبوكمالأحمد.د.مواجهةلاحوار(1)

،م1،1988ط،الحكمةدار:صنعاء،-هولديفهمي.الدينيالوعيأزمة(2)

.281ص
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بحياءالفكرلهذارجعالآخروالبعض،عليهالهجومسهاموتوجيهالفكر

..وخجل

منداخلهمنالشييالفكرلهتعرضماالظلمهذامنأشدهووما

وحيويته،فاعليتهوركودجمودهفيسببآكانواالذين،وعلمائهرجاله

فيلاالشخصيةالفرديةدائرتهوفيوالأصولالففهعلومعلىوبانغلاقه

النظريالتجريدالعلومهذهعلىغلبكما،والحضاريةالاجتماعيةدائرته

الموضوعية.واحتياجاتهالواقعحركةعنبعيدآ،المنطقيوالإفتراض

فيتركزقدالسالفةالقرونخلالبالذاتالشيعيالفكرفيوالتجديد

منيعتبربالذاتالعلمينهذينفيوالتجديد،والأصولالفقهمجالات

التجديدهذاأخذإذا،الإسلاميوالعقلالفكرفيالتجديدأنماطأعمق

لانحساريتحققلمالذيوهذا،الحياةلأبعادالشاملالحضاريالمنحى

والاجتماعيةالسياسيةأبعادهفيالحياتيالواقععنالشيعيالفكر

والثقافية.والتربويةوالاقتصادية

نطاقتقلصفيهيبين(الصدرباقرمحمد)للسيدرأيآذكرناانوصبق

النطاقالىالاجتماعيالنطاقمنالشيعةعندالاجتهادحركةفيالهدف

بصورةلاالفقيهذهنفيالمسلمالفردبصورةالأجتهادارتبط)حتىالفردي

.(المسلمالمجتمع

السيدرأيفيالشيعيالفكرركودفيالموضوعيةالأسبابومن

ولادتهامنذالشيعةعندالاجتهادحركةلهتعرضتما(الصدرباقرمحمد)

نتيجة،الاسلايىللفقهالاجتماعيةالمجالاتعنسياسيعزلمنتقريبآ

بحركةالبقاعكثروفيالمختلفةالإسلاميةالعصورفيالحكملارتباط

السنة.عندالاجتهاد
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فيذاتيسببالىالزمنمرورمعتحولالموضوعيالسببوهذا

منالإسلاميةالشريعةإلىينظرباتحيثالشيعيالاجتهاديالعقلتشكيل

.(؟"عليهالشريعةتطبيقالممكنالمجالباعتبارهالفرديةزاويتها

ن)و،الوقتهذاإلىالشييالفكرفيقائمةالإشكاليةهذهولازالت

نوضح.سوفكمابالانحسارتدريجيآبدأت

بمرحلةمزتالشيعيالفكرفيالاجتهاديةالنظريةتأصيلأنهذاوقبل

لهاينظركانأنبعدمقبولةاتفاقيةبصيغةتبلورتحتىوعرقلةمخاض

المحققعهدإلى،الإسلاميةالشريعةفيالممنوعالرأيإعمالبعضوان

الاجتهاد8بينفزقحيث،المعارج،كتابهفي،هـ!676م9الحلي

الأحكامبتحصيل)الجائزالاجتهادوعرف،الممنوعالاجتهادوه8الجائز

كانالحليالمرحومولكن.القياسأحدهاليسالتيالنظريةبالطرق

شملذلكوبعد.النصوعىظواهرغيرمنالاستنباطعملياتفييحصره

ماوهيالعمليةالمواقفتحديدمسائلشملكما،الاستنباطيةالعمليات

لتفريقكانوربما.الشرعيالحكمفيالشكحينالعمليةالأصولتنتجه

كتابهفيالغزالينجدف!نناالتحولهذافيأثرهالمفهومينبينالسنةعلماء

،الرأياجتهادخصوصنيالكلمةيستعمللم8المستصفى"المعروف

.(2"(العضديشرحهالذي"مختصره"فيالحاجبابنوكذلك

أصبحوبالتالي،الاستنباطعمليةيرادفالاجتهادأصبحوهكذا)

فيالمشتركةبالعناصرالعلملأنهللاجتهادالضروريالعلمالأصولعلم

.الاستنباطعملية

مجلةفي،الدينث!مىمحمدلثيخ،الاسلامفيالاجتهاد8دراصةأنظر(1)

التامع.العدد،الاجتهاد

.47ص،م1،1986ط،طهران،الجزائرفيالاصلاميالفكرمليات(2)
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ترتبطكمصطلحالاجتهادكلمةبهامرتالتيالتطوراتوهذه

.(؟)(العلميالفكرنفسبتطورات

الإسلاميةالروحإبقاء)اليوميعنيالشيعيالفكرفيوالاجتهاد

ونفي،الخلودعلىللقدرةوالموفرة،للتحولالمواكبة،الخيركة،الفغالة

وضمان،الإسلامتعاليممنا!برالاستفادةوتعميق،الممتدالجمود

الإنسانية،للحياةالأنجعالحلولوتقديم،واقعهالىالأنربالوصول

...المتجددةالحادثةللأسئلةالقاطعةوالأجوبة

،المجالاتكلفيالصحيحةالاستنباطيةالرؤيةعلىالفدرةويوفر

.(2"(الإسلاميةالمفاهيممعرفةمجالومنها

بينمساراتهفيالشيعيالفكرتحولاتفيلهيؤرخآخروتحول

الطوسي(الحسنبنمحمد)المجددالشيخمرحلةوهيوالهبوطالصعود

الصدر-باقرمحمدالسيدرأيهو-كمايعتبرالذي،هـأ9385-460

،التمهيديالعلميالعصربين.العلمعصورمنعصرينبينفاصلآحدا)

للعصرحداالرائدالشيخهذاوضعفقد،الكاملالعلميوالعصر

دقتلهعلمآفيهوالأصولالفقهأصبحالذيالعلمعصربهوبدأ،التمهيدي

.(3"(الخاصةالعلميةوذهنيتهوصناعته

كتابهفيالأصولفيالتجديديةنظراته(الطوسي)الشيخبلوروقد

منرفيعمستوىإلىالأصوليبالفكرإرتقىالذي،الأصولفيالعدة"

معبرآكانالذي،الفقهفيالمبسوط"كتابهكانالفقهوفي.العلميالنضج

.28ص،الصدرباقرمحمدالسيد.للأصولالجديدةالمعالم(1)

.42ص.الجزائرفيالاملاميالفكرملتقيات(2)

.56ص.للأصولالجدبدةالمعالم(3)
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الفقه.علمفيكبيرتطورعن

يستمرلمعصرهفيالطوسيالشيخانجزهالذيالضخمالتطوروهذا

فيكاملقرنطيلةالحدذلكعندتوقفبل،فحسببعدهمنويتصاعد

الشيعيالفكرفيهمانبغاللذانالعلمانوهما،والفقصالأصوليالمجالين

.والابداعبالتجديد

إلىتدعو،لهاعلمائناجملةتكيدمنبالرغمالحقيقةوهذه)

دنيافي-الطوسي-الشيخبهاقامالتيالحركةلأن،والاستغرابالتساؤل

كانالمجالاتهذهفيحققهاالتيالعظيمةوالمنجزات،والأصولالفقه

يخلفلمنتفتحوأن،للعلمداثعةقوةتكونأنوالمترقبالمفروضمن

الطريقفيالسيرومواصلةوالتجديدل!بداعرحيبةآناقأالعلماءمنالشيخ

الشيخ.بدأهالذي

الطبيعيمفعولهاوتجديداته-الطوسي-الشيخأفكارتأخذلمفكيف

...؟السيربمواصلةوالإغراءالدنعفي

بهحظيماإلىالغريبالركودذلكالعلماءمنجماعةأسندوقد

عنأنظارهمفيرفعةتلامذتهنفوسفيعظيمتقديرمنالطوسيالشيخ

ينالأنيمكنلامقدسآشيئآونظرياتهآرائهمنوجعل،النقدمستوى

.(؟"(لتمحيميخضعأوباعتراض

.بالمقلدةالطوسيالشيخبعدماجيلوصفوقد

يدعلىالنسبيالتوقفدورعنالعلميالفكرخروجبدايةوكانت)

ذإ،هـ-598-سنةالمتوفى،إدريسبنأحمدبنمحمد"المباعالفقيه

إيذانآ"السرائر"الفقهيكتابهوكان،جديدةروحآالعلميالفكرفيبث

.66-62ص.نفسهالمصدر(1)
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الثميخأفكارمعالتفاكلمستوىإلىالشيخمدرسةفيالعلميالفكرببلوغ

.(؟"(وتمحيصهاونفدها

العلميةالناحيةمنعاصرهاالتيالمرحلة(ادرش!ابن)وصفوقد

علمفيالعصرهذاأهلزهدرأيتلمااني،بقولهالسرائركتابهمقدمةفي

وعداوتهمطلبهاعنوتثاقلهم،الإولميةوالأحكام،المحمديةالث!ريعة

هذهدهرناأهلمنالسنذاورأيت،يعلمونلماوتضييعهميجهلونلما

يجبعماالبحثفيمقصرآالأياماستودعتهلمامضيعآ،عليهالغباوةلغلبة

يدفيعنانهالعلمورأيت...م!اعتهومنتجيومهابنكأنهحتىعلمهعليه

وتلافيت،الباقيالدماءمنهتداركتالرهانمنهعطلقدومبدانه،الامتهان

.(2"(ال!راقيبلغتنفسآ

)درشىابنعهدفيوالإتساعالنموفيالثمييالعلميالفكرواصتمر

نأكادتالثيعيبالفكرعصفتأخرىتحولمرحلةالى،بعدهجاءومن

قوةوهي،فيهالقوةمكوناتوأعظمأهمالفكرهذافيتوقف

الحاديالقرنأوائلفي8الإخباريةالحركة8ظهرتحين،8الاجتهاد8

أنكرالذي).(الأشرآباديأمينمحمدالميرزا)يدعلىالهجرير!ثع

أنهوقال،الشيعةفقهاءبهقبلالذيالمتغيربمعناهحتىمطلقآالاجتهاد

وألقى.المعصومالامامغيريقلدأنلأحديجوزلاوأنه،الدينفيبدعة

أدخلتالتيالباعأنوادعى،العقلحجيةعلىمخالففبثقلالأصترآبادي

حجة،واعتبارهاالآياتبظواهروالعمل،الاجتهادجوازمثلالدين

إليهمالمسندةالرجالوجرح،ضعيفوغيرضعيفإلىالأخباروتقسيم

علىالفقهاءلاعتمادحصلتإنما،أمثالهامنذلكوغير،الأحاديث

.72ص.ضهالمصلر(1)

.69ص.للأصولالجديدةالمعالمعننقلآ(2)
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.(؟"(العقل

العلميةالشيعةحياةعلىكارثة،الإخباريةالحركةظهوركانلقدا

بالعقلواستهانوا،بالإخباريينكثيرونالتحقفقد،والعقلية

يجعلواأنمنوبدلآ،القرآنفيالتفكيروحرموا،العقليةوالاستدلالات

.(2)(للقرآنمقياسآالحديثجعلوا،للحديثمقياسآالقرآن

المدرسةمنالمجتهدينمنكباررجالالحركةلهذهتصدىوقد

.(الأنصاريمرتضى)والشيخ(البهبهانيالوحيد)مقدمتهمفيالأصولية

الاجتهاديالفكروتغلبالتدريجيبالتراجعالحركةهذهبدأتأنإلى

يقولكماالإخباريينمعالصراعكانفقد.وطويلعسيرصراعبعد،عليها

لأن،الشييالفكرداخلالصراعاتأصعبمن(مطهريمرتضى)الشيخ

قدالذيالأمر،بالحقالالتصاقشديدظاهريآيبدوكماالإخباريالمنهج

سريعآانثارآالأسترآباديبعدانتشرتولهذا،الناسمنالعامةبهينخدع

يشكلالذيالشيعيالاجتهاديالفكروصمدوانهزمتتراجعتثم،ونافذآ

.اليومالشييللفقيهالاستنباطيالعقل

وجودأنهالأ،اليومهذاإلىوجودلهالازالالاخباريةالفكرةأنومع

يذكر.تأثيرهيكادولا،ومخدودضئيل

الأصوليةالفكرةعلىانتصرتالاخباريةالفكرةأنلوقلتوأنوسبق

صياغتهفييختلفبنمطاليومالشييوالفكرالعقللكان--الاجتهادية

والتجديدالإبداعنسبةفكرآولكان،والتفكيرالنظرفيومنهجيتهوتشكيلته

صادقجعفر:ترجمة،مطهريمرقضىالشيخ.الإملامفيالاجتهادمبدأ(1)

.32ص1ط،البعثةمؤمسة:طهران،خليلي

.38ص.ففسهالمصلر(2)
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..الحاضرفيعليههوممابكثيرأقلفيه

والمعاصرةالإصلاحتعنيجوهرهافيالاجتهاديةالنظريةأنومع

العقودفيالشيعيالفكرعلىالجمودسيطرةأنالأ،والإبداعوالتجديد

كبيرةطبقةذلكفيبماالكثيرينعندالشيعيالعقلأرضيةمنجعلالماضية

الإصلاحمحاولاتمنشديدينوتحفظبتحجرتتعاملالدينعلماءمن

،العقودتلكفيالشيعيالافكرمشكلاتأعقدمنواحدةوهذهوالتجديد

عنكبيرةبنسبأقلكانوان،الوقتهذاإلىحاضرآالجمودهذاولازال

لظروفتدريجيوانصهارتلاشيفيأنهالبعضنظروفي،الماضيةالعقود

..معروفةوطبيعيةموضوعية

الفكرفيالتجديدأعلاممنواحدوهو(مطهريمرتضى)وال!ئ!يخ

بعضعندوالتجديدرففالإصلاحعلىعديدةفينمالنايسوق،الشيي

الشيعة.علماء

آيةالمرحومارتأىلقدا(المطهري)الشيخيقولفيالنماهذهومن

مؤسس،-مقامهاللهأعلى-"اليزديالحائريالكريمعبدآالشيخالثه

الأجنبيةاللغاتتعلمالطلبةمنعددمنيطلبأن،قمفيالعلميةالحوزة

الطبقاتعلىالإسلامعرضيستطيعوالكي،كمقدماتالعلومبعضأو

حتىالخبرهذاانتشرإنماولكن،الأجنبيةالبلدانوفي،الجديدةالمثقفة

هذهإنوقالوا،قمإلىطهرانمنالعامةوأشباهالعامةمنجماعاتجاءت

لتعلمتصرفأنبهايقصدلاالإمامسهمباسمالناسيدفعهاالتيالأموال

.الاقتراحنفذإذاوكذاكذايفعلونسوفوأنهم،الكفارلغةالطلبة

منالعلمةالحوزةلانهيارسببآسيكونذلكأنالمرحومرأىفلما

..مؤقتآفكرتهألغىأسامجمها
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أبو8السيداللهآيةالمرحومزعامةعهدفي،بسنواتذلكوبعد

النجفعلماءمنكبيرعددعقد-مقامهالثهأعلى-8الأصفهانيالحسن

اجتماعآ-التقليدمراجعمناليوموبعضهم-المبرزينوفضلائهاالأشرف

التيالدروسبرامجفيالنظرإعادةعلىواتفقواالنظروجهاتفيهتبادلوا

وعلى،الاعتباربنظرالآتيةالمسلمينحاجاتآخذين،الطلابيدرسها

فيدخلونها،المسلمينعقائدأصولمنجزءهيالتيالمسائلتلكالأخص

فيالعلميةالحوزةإخراجهوالهدفوكان،للطلابالتدرشميالبرنامجفي

العملية.والرسائلالفقهعلىالاقتصارنطاقمنالنجف

وقد،المرحومأنغير،لإقرارهاالمرحومإلىالنتائجهذهورفعت

أمثالومنالحائرياللهآيةالمرحوممعجرىممادرسهتلقىأنلهسبق

هذهتركيبمنيغيرأنلأحديحقلاحئآمادمت:يقولأرسل،ذلك

نأيجب،الطلأبعلىيوزعالذيالامامسهمإن:وأضاف.الحوزة

غيرهما.دونوالأصولالفقهأجلمنيكون

رؤساءهمالذينللفضلاءينسىلادرسآكانذلكأنالبديهيومن

."؟)(الآنالنجففيالعلميةالحوزة

والمقاطعةبالرفضىقوبلتوالتجديدعلاحال!فيعديدةومحاولات

الميرزا)منهاكثيرةأسماءتبرزالصددهذاوفيالشيعيالمجتمعداخل

الذينمن(..وآخرونالمظفررضاومحمد،الغطاءوكاشف،النائيني

الشيعيالفكرداخلوالتجديديةالإصلاحيةلتوجهاتهملمضايقاتتعرضوا

الشيعي.والمجتمع

فيعميقجوهريسببإلىنقترب(المطهري)الشيخكلامومن

.55ص،مطهريمرتفىالثخ.الاسلامفيالاجتهاد(1)
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الجمودوهو،والإبداعالتجديدعنالنسييوتوقفه،الشيعيالفكرجمود

وفي.الشيعيالمجتمعفيالدينيةوالمعاهدالعلميةالحوزاتفيوالإنغلاق

التجديدأعلاممنوهو(اللهفضلحسينمحمدالسيد):يقولالصددهذا

الموقعتمثللاالعلميةالحوزةأننعتقداننا)،المعاصرالشيعيالفكرفي

فيالمطروحةالمناهجلأن،وتحدياتهالعصرحاجاتيواجهالذيالعلي

بأننفاجأففد.والأصولالفقهعنتزيدلاالدراسيخطهابحسبالحوزة

منهجآتملكلا.غيرهماوفيقمفيأوالنجففيسواءالعلميةالحوزة

وا،الفلسفةأو،الكلاملعلمأو،الحديثأو،للقرآنإلزاميآدراسيآ

ذلكالىماأو،الدعوةبأساليبيصللماأو،العامةالإسلاميةللمفاهيم

نأيمكنالذي،المبلغالداعيةالفقيهالإنسانبثقافةتتصلالتيالقضايامن

...الواسعةالإسلاميةثقافتهفيل!سلامحجةيكون

فيتمثلكما،الدراسيةمناهجهافيتمثلالحوزةاننتصورف!ننا

تمثلولا،سنةأربعمائةأووثلاثمائةمائتيقبلمامرحلة،التنظيميةطبيعته

خطواتالتربويةوالأساليبالمناهجفيهتقدمتالذيالعصرمرحلة

.،؟)(واسعة

يصلالذيالسلفإتباعالشيعيالفكرفيالأخرىالمشكلاتومن

،العلماءمنمضىمنوأفكاربنظرياتالمطلقةوالثقةالتقليددرجةإلى

يقولذلكوعن.والأفكارالنظرياتتلكعنالخروجمنوالحرجوالتوقف

الشيعيالفكرفيالمجددينمن-أيضآ-وهو(المدرسيتقيمحمد)السيد

حتى،كثيرآبالإجماعمهتمينتراهمالفقهفي-العلماء-أنهم)المعاصر

يتثدوا،السابقينالفقهاءآراءعلىالتعرففيكبيرآجهدآيبذلونتدأنهم

أيلول16هـ-؟134أولربيع29-99-العدد،الثالثةالصنة(لبناناالبلام2(1)
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يتهيببعضهمأنكما..معينةمسالةفيالشهرةأوالإجماعحصولمن

يابفي:مثلآ،المنقولأوالمحصلالإجماعبلةره!ثلامخالفةمنكثيرآ

بعد،الهمداني8العلأمةيقول،النجسيلاقيالذيالشيءنجاسة

.!هفي-العلماء-فمخالفتهم:يقولوتفنيدهانجاستهأدلةاستعراض

عثراتوكثرة،الانفرادوحشةذلكمنمنعتناولكن،أهونالمسألة

مشكل،المشهورمخالفةان..قيلماولنعم،بآرائهمالمستبدين

.(؟)..أشكلدليلغيرمنوموافقتهم

لولا:الكلماتهذهتتكرريجدكمالاستدلاليالفقهيراجعوالذي

.مرجحآ"2(الكذائيالرأيلكانالمحكيالإجماعلولاأو،الشهرة

لآراءان)(المدلرسي)السيديقولالظاهرةلهذهونقدهرأيهوعن

والسؤال.مطلقةبصفةقبولهايمكنفلانسبيةقيمةالفقهيةالسابقين

.؟لماذا

للعصرمناسبةتطبيقاتالىوحاجتنا،الزمانتطورأهمهالأسباب

عنمعصومآليسالإنسانوان..الحياتيةالمسائلفيخصوصآنيشهالذي

تاربخيآ.واقعف!نهتقصيرأوقصورمنناشئآالخطأهذاكانسواء.الخطا

الحياةحقائقفهمفيسبقهممنخطأب!مكانيةيعتقدونكانواالبشرانولولا

أذهانهمعلىحاكمةالأجيالمنجيلتصوراتولبقيت،العلومتقدمتلمأ

التطورمسيرةوتوقفت،الفقهفيالاجتهادبابولأغلق،الأبدالى

الفكروغياب،التقليديةوالدراساتبالفقهالعلماءانشغالومع

.126ص.ومقاصد.مناهجهالاملاميالثريع(1)

.133ص.نفسهالمصدر(2)

.13؟ص.ففسهالمصلر(3)
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لقيادةتصدىمنالعلماءهؤلاءمنبرزذلكمع،وسطهممنالإصلاحي

المحيطفي)(المطهري)الشيخيقولذلكوعن.وناجحةكبرىنهضات

الاصلاحية،النظرياتأوالإصلاحعنالكلامطرحيقتصرماقلالشيعي

لدىظهرتذلككلمعولكن.؟العملما:حولمواضيعت!حبماوقل

والاستعمارللديكتاتوريةمضادةحركاتخصوصآاصلاحيةحركاتالشيعة

جذرية.وأعمقأكثروبصورة

حركة،السنةلأهلالإصلاحيةالحركاتسلسلةمننشاهدلاإننا

علماءبقيادةالبريطانيالاستعمارضدفامتالتي8التنباكحركة،!

الديكتاتوريةوأنهت،إيرانفيالتنباكامتيازإلغاءالىوانتهت،الدين

فيها.الخارجيوالاستعمارالداخلية

علىالبريطانيةالوصايةضدالعراقفي"العشرين"ثورة!ثورةأو

ثورة"!ثورةأو.العراقاستقلالإلىانتهتوالتي،الإسلاميالبلدذلك

ملكينظامإلىانتهتوالتي،الإيرانيينالحكامديكتاتوريةضد،الدستور

بقيادةإيرانفيالأخيرة،الإمملاميةالنهضة"!نهضةأو،دستوري

.العلماء

ماقلالذين،الشيعةالدينرجالبقيادةقامتإنماالثوراتهذهإن

علماءبدأهاالتنباكفحركة.إصلاحيةأو،ثوريةأطروحاتعنهمنسمع

حسنميرزا)الحاجالمرحومالكبيرالزعيموكان،إيرانفيالدين

فيالعشرينثورةوأن.الانتصارإلىأوصلها،فذآقائدآ(الشيرازي

المجتهدرأسهموعلى،العراقمنالشيعةالعلماءبقيادةكانت،العراق

محيرةقضيةأنهاوالحقيقة.(الشيرازيتقيمحمدميرزا)السيدالجليل

تقيمحمدميرزا)المرحوممنتظهرأن،الوقتنفسفيعبرةوذات

التيالصفاتكلالنفسوتهذيبوالتقوىالزهدمثالهوالذي(الشيرازي
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مارسوكأنه،مجاهدةشخصيةمنهتظهران،اليومبالانطوائيةعنهايعبرون

.حياقمراحلكلفيوالنضالالجهاد

الأولىبالدرجةفكانتم1905عامإيرانفي8الدستورثورة"اما

الشيخ)و(الخراسانيكاظممحمدملاالأخوند)المرحومينقيادةتحت

منكبيرتينوشخصيتن.النجففيالدينمراجعمن(المازندرانياللهعبد

والمرحوم(البهبهانياللهعبدالسيد)المرحومهماطهرانفيالدينعلماء

.(؟"(الطباطبائيمحمدالسيد)

الثميعي،الفكرمشكلاتمنأخرىواحدةلناتبرزالمجالهذاوفي

وبرامجهاومناهجهاالشيعيةالإصلاحيةللحركاتالتأريخعدموهي

واجتماعيةثقافيةمعطياتمنوالنهضاتالحركاتلهذهمامع،وخططها

تغفل.لاوحضارية

الله(فضلحسينمحمد)السيدإليهري!ث!يأشملوبشكلالنقدوهذا

ف!نناالشيعةتأريخعننتحدثعندما)الشيعيالتأريخنقدفييقولحيث

علميةبطريقةيكتبلملأنهالتاريخهذا.فيكبيرةمشكلةهناكأننتصور

.الاتجاههذافيوالصوابوالخطاالصحةموازينلكلخاضعةموضوعية

عندماأننابحيث،التأريخهذافيالخللأنواعمننوعآهناكأننلاحظاننا

كانواالتأريخهذاعنكتبواالذينأننجدف!نناع!نرالأئمةتأريخندرس

المعجزاتهيمافيالأئمة!شخصيةفيالغيبيةالمواقععنيتحدثون

الحركيةالجوانبمنواك!ر،للأئمةالذاتيةالخصائمىمناكثرينقلونهاالتي

كانواالذينأو،والأوضاعبالأحداثوعلاقتهمالأئمةمسيرةتحكمالتي

.(2)(منهمتريبآالأئمةساحاتفييعيشون

.73ص.الأخيرالقرنفيالإملاميةالحركات(1)

هـ.1141-م1990،الثانيالمجلد،الثامنالعدد(لبناناالمومم(2)
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بعضآخروجهمنتتضمنوالتيالمجالهذافيتذكرالتيوالمحاولة

الميرزا)محاولةوهي.الشيعيالفكرفيالمشكلةهذهوأبعادخلفيات

حيثمنبائسةكانتوالتي!م1936-11865(النائينيحسينمحمد

معها.التعاطيطريفة

إسلاميكتنظير،الملةوتنزيهالأمةتنبيهآالشهيرالكتابألفحيث

الرسالةوهي،م1905سنةإيرانفيالدممتوريةللحركةمؤصلسياسي

نظروفيالدستور)1(مبادىءعنالدفاعفيوالمنضبطةةروه!ثملاالوحيدة

وتد.(2)الشيعيةالسياسيةالنظريةعنتعبرنادرةوثيقةيعدالكتابأنآخبر

الكتابهذاتعرضوقد.م9190سنةالكتابهذامنالأولىالطبعةنفدت

حتىيتحملهالموالخلافوالاعتراضالنقدمنشديدةلعاصفةوقتهفي

نأحاوللأنهالألسببلا..داحراقهاالنسخبسحبطالبالذيالكاتب

فقهاءمنأحدبهيقللمأوالمشهورعنبهيخرججديدآفقهيآرأيآيعطي

الفكر.فيالبؤسأنواعأشدمنوهذا.قبلمنالشيعة

الشيعيالتاريخيصورالذيالبعضىمعاختلفآخرجانبوفي

الفكرفيالحضاريالنهوضمعوقاتمنأنهعلىومساراتهبحركيته

وتهميشوعزلواضطهادقمعمنالتاريخهذاعلى،غلبلما،الشيعي

معنويواحساس،ثديدةعاطفةمنالممارساتهذهتفرزهوما،وملاحقة

.أخرىمعطياتإضافةمع،الثورةأوالانطواءنحويدفعبالظلم

وراجعهالفارميةعنترجمه،عنايتأحمد.المعاصرالاملاميالسياميالفكر(1)

8م1989،مدبوليمكتبة:القاهرة،فناالدموقيد.ابراهيم:الانجليزيةعلى

.333ص

،م2،1988ط،الأهراممركز:القاهرة،هويديفهمي.الداخلمنللران(2)

.67ص
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يكونأنالممكنمنكانالحركيةبهذهالتاريخهذاأنرأييوفي

شرطمع،والتجديدوالإصلاحوالنهضةوالتقدموالتغييرالتطلعنحوحافزآ

يكونأنمنالناريخهذاتحولباف!قادهالذي،الحضاريالوعيهوأساسي

.والركودالجمودنحودافعآيكونأنإلىالتجديدنحومحركآ

لموالإبداعالتجديدأنالأالضيعيالفكرفيالمشكلاتهذهمع

..الاملاميالفكرمستوىعلىورائدآومتقدمآمتميزآكانبل،يتوقف

تحولبمرحلةيمزإيرانفيالاسلاميةالتجربةمعاليومالشيعيوالفكر

لإنزالالأرضيةتوفرتأنبعد،الشاملوالابداعالتجديدنحوعميقنوعي

قضاياعلىالاسلامتطبيقمساحةهي،شاملةبمساحةالواقععلىالفكرهذا

والتربويةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةوشؤونهماوالدولةالمجتمع

افح...والإعلاميةوالثقافية

بنيويةمعرفيةنهضةيشهدالذيالفقهفيالتجديداتفهناك

واستدلالية.

الفتوىبينومحدودةضيقةداثرةفييتجركالفقيهكانأنفبعد

نأ)ويطالب!م9891-90391(الخميني)الاماميأتي،والحسبة

وحتىوالشبابسانلل.آلوبقموليس..زمانهبأمورمحيطآالمجتهديكون

وكذا--.السياسيةالمسائلفيرأيآأعطيلاأنامرجعهميفولأنالعوام

وامتلاك،العالمعلىالمسيطرةالثقافةوتزويراتحيلمواجهةطريقةمعرفة

فيوالضعفالقوةونقاطظروتدادراك،الاقتصاديةوالرؤيةالبصيرة

علىالسلطةاستراتيجيةالحفيقةفيترسمالتيوالشيوعيةالرأسماليةقطبي

.(؟)(للشرائطالجامعالمجتهدخصائصمنذلككل..العالم

هـ-1241القعدةذو،والأربعونالثالثالعدد(دمثق).الاملاميةالثقافة(1)
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العلومب!دخال(الشيرازيمحمد)السيدمحاولةذلكإلىتضاف

في(والدولةوالإدارةوالحقوقوالاجتماعوالاقتصادالسيام!ة)الاجتماعية

بحثمومعفيبشكلالإولميةالحكومةمادةوادخال..الاستدلاليالفقه

الشيخبدأهاالتيالمحاولةوهيالعلياالدراساتمنزلةفيوهو،الخارج

فقه"بعنوانمجلداتعدةمنهاوصدر،ولايزال(المنتظريحسين)

."الإسلاميةالدولة

.المجالهذافياليومتحعىلامحاولاتوهناك

والفكرالشيعيالفكرتجديدفيوالبارزةالمعاصرةالأسماءومن

السيد،القرآنتفسيرفي(الطباطبائيحسينمحمد)السيدالإسلامي

جعفر)الشيئ،والفلسفةوالاقتصادالفقهأصولفي(الصدرباقرمحمد)

الفكرفي(المطهريمرتضى)الشيخوالإلهياتالعقائدفي(السبحاني

الاسلامي،والفكرالدعوةفي(اللهفضلحسينمحمد)السيد،الإصلامي

محمد)الشيخ،الإسلاميالمنطقفي(المدرسيتقيمحمد)السيد

..وآخرونالسياسيالاجتماعفي(الدينشمسمهدي

هيالشييالفكرمثمكلاتإلىتضافالتيالأخرىالمشكلاتومن

المعرفةفيهمتجتمعممنالملنزمينا!اديميينالمثقفينمنطبقةبروزعدم

الفكرتجديدفيالمساهمةعليهمويعول،المعاصرةوالمعرفةالاسلامية

شريحةفيهبرزتالتيالسنىالإسلاميالفكرفيالحالهوكما،والثقافة

وتجديدهالإسلاميالفكرنهضةفيكبيرةبدرجةساهمتالهفكرينمنكبيرة

الترابي،حسن،قطبم!يد،نبيبنمالك،إقبالمحمد)هؤلاءومن

.(الخ..الجنديأنور،عودةالقادرعبد،الغنوشيراشد

.59ص.م1992حزيران
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-99331(شريعتيعلي)الدكتوريبرزاثحيعيةالأسماءومن

.!م9771

منجديداستكشافإلىبحاجةاليومالشيعيالفكرإن:والخلاصة

معينوعلى،المعرفةمنثمينكنزعلىنقفسوفعندئل!،والسنةالشيعة

عامففي،ذلكإلىالغربسبقناوقد.والعلموالثقافةالفكرمنينضبلا

بجامعةالأديانتاريخفيالمتخصصالعلياالدراساتمركزأنظمم1968

العلميوتاريخهاالإماميةالشيعة"لدراسةمؤتمرآ8الفرنسيةاستراسبورغ

والمستشرقينالعلماءأشهرمن،باحثآنور!ثعوخمسةحضره،والحضاري

.ومنوأمريكاوبلجيكاوسويسرالمايطالياوبريطانيافرنساجامعاتفي

.لايرانلبنانجافعات

عنهاأثرالتيالعريقةالأوربيةالجامعاتمنهي)ستراسبورغوجامعة

عشرالتاسعالقرنأوائلمنذوالإسلاميةالشرقيةبالدراساتاهتمامها

والدراساتالكتبمنمجموعةالشرقيةالمكتبةللىأهدتوقد.الميلادي

المطبوعاتنشردارقامتوقد.والموضوعيةبالعمقتتميزالتيالقيمة

.(1)(م1970سنةونشرهاالأبحاثهذهبطبعالفرنسيةالجامعية

قدكنت)يقولان!نرففيكانحينما(شريعتيعلي)الدكتورويذكر

،،دوفرانس"كليةفي"برك"البروفسورعندعليالامامعنتكلمت

لموحتى،أبدآهووما"علي"هومنيعرفوالمأشخاصهناكوكان

الذيالجثهذابعد،الشيعةتاريخحولبحثآوقدمت.باسمهيسمعوا

حديثآ.ومفكرآوعصريآمتجددآانسانآباعتباريإليئينظرونكانوا،تدمته

المؤتمرأبحاثيتضمنالذيالغربعلماءعرنهكماالصادقالامامكتابأنظر(1)

الوفاءمؤمسةبيروت،عليآلالديننور.دالعربيةالىفقله.فيالخاركينوأساء

.م1،1988ط،الألمنمكتة:الكويت
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عنلهمتحدثتلووغدآ.التداعييوجبماهنالديهميكنلملأنه3لماذا

.(؟"(راقيآعصريآمثقفآباعتباري،يعرفوننيلكانوا،الحسنالإمام

حسن)الدكتوريقولكمايتطلبالشيعيللفكرالاستك!اتوهذا

علمفيالقديمةكتبنافيالإماميةالشيعةعنكتبفيماالنظر)عادة)(حنفي

.(2"(السنةأهلكتبهاالتيالفرقوكتبأصول

نظروجهاتسماع)(يعقوبحسينأحمد)رأيعلىيتطلبكما

.(3"(بالواسطةلامباشرةعلمائهامنأو،الشيعةأفمةمن،الشيعة

استاذ-(صبحيمحمودأحمد)الدكتوررأيوهويتطلبكما

الفرقتدرسأن)-الاسكندريةجامعةالآدابكليةفيالاسلاميةالفلسفة

نألباحثيجوزولا..وموضوعيةنزاهةفيالشيعةوبخاصةالإسلامية

علمائهابأيديالمحررةكتبهاالىالرجوعدونفرقةأومذهبعنيكتب

.(4"(الخصومرواياتعنمعرضآمفكريهامنعنهاوالمعبرين

نأ(المجدأبوكمالأحمد)الدكتوررأيفي-أيضآ-ويتطلب

أكثرالتشيععنيعرفواأن-عامةبصفةمنهموالمثقفين-السنةعلماءندعو)

النيوالسياسيةوالإجتماعيةالنفسيةالأبعاديتفهمواوان..يعرفونمما

ولو..معالمهمنكثيرآوحذدت،مسارهووجهتالتشيعبنشأةأحاطت

)سلاميتعايش"إلىالطريقنصفلقطعواذلكالسنةأهلعلماءفعل

دار:طهران،الترجماند.عبامىترجمة،ثرشتيعلي.د.والاملامالانسان(1)

.93صهـ1،11418ط،الصحف

مصرفيوالئورةالدينموموعةمن،الوطنيوالنضالالدين"الثالثالكابأنظر(2)

.م1،1989ط،مدبوليمكتة:القاهرة،حنفيحسن.د؟م1981-؟952

.302ص.الإسلامفيالسياميالنظام(3)

.011عى.المعاصرالعربيالوطنفيالفلفة(4)
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كالقناصةبتبعونالذينالطائفيةالفتنةدعاةعلىالطريقولقطعوا8شامل

والانحيازالتعصبنيرانلاع!ثإلالفرصةينتظرونالطريقجانبيعلى

التيالنفسيةالعزلةإنهاءعلى-جانبهممن-يساعدواوأن..والانقسام

بأنوذلك..التعقيدبالغةتاريخيةظروففيأنفسهمعلىالثيعةفرضها

..الأربعةالفقهيةالمدارصآراءتقبلهمالفروعفيالشيعيالفقهيتقبلوا

اللهرضي-الصادقجعفرإلىالمنسوب-الجعفريالفقهبينأنومعلوم

وتقاربآ،وثيقةوصلةعريقآنسبآالسنيةالفقهيةالمدارصفقهوبين-عف

.(1"(عظيمآ

أرضيةعلىونقفالفجوةونردمالقطيعةنتجاوزلأنالوقتوحان

الواحد.والمستقبلالمصيرحيثبعيدإلىوننظرمشتركة

ولاوتفرب،تفرقولاتجمعالتيالحضاريةالمقاييسونحكم

مقايشلاالمستقبلمقاييس،الناجيةوالفرقةالتكفيرمقاييسلا.تبعد

..الماضي

عليناوكدالاسلامبهاطالبناالتيوالسلاموالعدلوالمحبةالسماحة

بابمنأليس،المسلمينغيرمعالتعاملفيوقواعدكأسسنطبقهاأن

..بالذاتاخنلفواواذاأنفسهمالمسلمينبينأولى

منمعوالفكرالرايمجالفيضعيفةوالشجاعةتليلةالجرأةلماذا

وفكرتهرأيهعنصراحةيعلنأنمناالشخمىيستطيعلابحيثمعهمنختلف

.االثريعةاطارفيماداعتالآخرينخالفتمهما

لاالذيالنزيفبوقفمتحدوموقفمتحدةبكلمةنطالبلالماذا

تقطيعسوىبشيءتخدملاالتيوالدراساتوالمفالاتالكتبمنينقطع

.285ص.مواجهةلاحوار(1)

197

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القلبفيالخنجرخرزمنومزيديمال!مإلاالجرحوتعميقالأوصال

الواحد.الإسلاكط

دارعنصدرتالتي8الاسلامرسالة8مجلةعلىنترحموهل

الرابعالقرنمنالسابعالعقدفيالقاهرةفيالاسلاميةالمذاهببينالتقريب

كانتالتي،للميلادالعشرينالقرنمنالخاص!العقدأواخر،للهجرةعشر

الصميعيالإسلاميينالفكرينوتلاقحبالوحدةتنبضواخلا!بصدق

جمال)السيدأصدرهاالتي،الوثقىالعروة"مجلةكانتكما.والسني

هـ-1013عامباريسفي(عبدهمحمد)والشيخ(الأفغانيالدين

.م1884

نقدمننراهمادلائلهومن،الأفقفيتلوخالمستقبلفبشائرذلكمع

محمد)الشدفهذا.والسنيالشيعيالاصلاميالتراثلتنقيحودعوةيح.ص

دراسةمحاولةجدآالضروريمنانهنعتقد)ننا):يقول(الثهفضلجنص

نقاطكلفيالشيعيللفكرالصقافيةالواجهةيمثلهوحيثمناثاوفيب

نريدعندماعلينان!فولذلك،القوةنقاطأو،التراثفيالموجودةالضعف

الإسلاميةالحقائقعنتبتعدلاالتيالمشرقةصورتهفيالتشيعنقدمأن

هذامنالآخرونلناتركهماكلنيندققأنلنابدلاف!نه.الأصيلة

فيمتخلفينكانواالتراثهذافيكتبممنبعضآأنباعتبار،التراث

يكونوقد،والروحيةالفكريةبعفخطوطهمفيمنحرفينوكانوا،فكرهم

أننتصورف!ننأولهذا.كتبوهالذينجهلعلىدليلآيمثلالتراثهذابعض

علىالتراثهذأانعكاساتتدرسهيئةلناتكونأنبدلاالتراثهذامثل

.(1)(التشيععنيقدمهاالتيالصورة

مابق.مصدرالئانيالمجلد،الثامنالعدد.المومم(1)
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الدين(شمسمهديمحمد)الشيخيقولهما-ايضآ-النقدهذاومن

نأرأيهوفي،والسنةالشيعةعندالحديثمصادرفيالقطيعةإشكاليةفي

موقفالىترجعمابقدروالعلميةالموضوعيةعلىترتكزلاالقطيعةهذه

انفتاحوضيقسعةدرجةالىأيضآيعودكما،السياسيالشقاقمنموروث

فيالشريعةلوظيفةرؤيتهوخللالسنيالفقيهأوالشيعيالفقيهذهنوانغلاق

الأفة.

التيبالأخبارالشيعةيعمللالماذااالدينشمسالثيخويتساءل

السنةالثييالفقيهيحترملالماذا؟ةن!سلاأهلعندالحجيةشرائطتجمع

بطبيعةوهيالصحاحيسمىوماوالمسلمالبخاريكتابفيالسنة،السنية

حديثيتمتعلاكلهاالحديثهذهألوفهل3لماذاصحاحآنراهالاالحال

هذهدرسفيمحاولةبذلتهل؟الإطلاقعلىاعتباربأيمنهاواحد

نأأو،أكاذيبمجموعةالرسيةالناحيةمنكلهاأنهاواكتشف،السنة

باطل؟فهوعندناليسماكلبأنصارمآمبدئيآحكمآأصدرالشيعيالموقف

وللفقيهالشيعيللباحثتحدوهذا،هكذاالأمرالحالاتبعضفي

الشيعي.

بانصارمموقفيوجدحيثالسنةعند--أيضآموجودالأمروهذا

تجعلهبدرجةصدقهفيالأقلعلىمشكوكأوموضوعإماالشيعةرواهماكل

حديث،علماءمنسنيةمحاولةبذلتهلسألتداذا.بالقبولجديرغير

عنالمرويةالسنةهذهفحصفيفقهاءومنمحدثينومن،رجالعلماء

.(؟"(11الشيعةطريق

دمئق،،الدوليالصادقالاماممؤتمرأبحات.وبحوثلراساتالصادقالامام(1)

.26ص،م199؟،الإيرافيةالثقافيةالمسثارية.
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النقدمنالجرأةهذهالىبحاجةاليومالمعاصرالاسلاميالفكر

عنبعيدآجديدتاريخويدون،جديدةحضاريةتاريخيةدورةلهليأسس

وأعقلائيةلأسبابلاالآخرالرأيوحذفالانغلاقوعقليةالماضيروام!ب

علىخطوةهوالسنيالاسلاميالفكرفيالاجتهادبابفتحولعل.دينية

يتلاقحأنفيالطريقهذاعلىخطوةيكونأنينبغيأو،الطريقهذا

الاسلامية.الحضارةبناءطريقعلىالشيعيالاسلاميالفكرمعحضاريآ
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المللمال!النطلاالتبيلأفليموابكا

منمتحررآأومنفلتآولامطلقآليسالاسلاميالفكرفيالتجديد

الضوابط.

الاملاميالفكرفيالتجديدبينالمميزالجوهريالفارقهووهذا

أشبه،وماالاثشراكيأوالتوفيقيأوالعلمانيالآخرالفهمفيالتجديدوبين

فيالمنهجهوكما،ومتفقةمحددةبضوابطالالتزامشرطايرىلاالذي

ماوهذا،التامةبحريتهالعقلواطلاقالتحررسماتهمنالذيالأوربيالفكر

إلىأفربهياتجاهاتدالىواللااراديةالعبثيةالاتجاهاتنشأةيفسر

.والتقدمالعلمبعنوانكانتوإنوالأساطيرالخرافات

ورومةالتجديدشرعيةمصدرهيالإسلاميالفكرفيالضوابطبينما

لامتصاصليستالضوابطوهذه.ضوابطغيرمنتجديدفلا،المنهجية

نأفهمكالذي.البعضيفهمقدكما،وتخفيفقدرتهالتجديدروحية

(برجسون)أنكركما.للخيالوتعطيلللفكرتقييدهوثيءكلفيالهدف

نأيرىوهو.باطلآالزمانتجعلالغاثيةأنأساسعلىالحقيقةغاثية)
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والأ،الحقيقةأماممصراعيهاعلىمفتوحةتظل.أنيجبالمستقبلأبواب

الىللوصولخطةتنفيذمعناهاالغائيةكانتواذا.وخالقةحرةتكونف!نها

غيرالزمانتجعلأنهافيشكفلا،تحديدهسبقغرضأوهدف

.(؟"(حقيقي

عندئدداعيولا،التجديدأمامالشبهاتترتفعالضوابطوبهذه

التجديد.وترشيدالرشيدالتجديدالىندعولأننا،الذرائعوسذللاحتياط

-:الضوابطهذهومن

الفكرفيالتجديدضوابطأهممنوهذا.النصتجاوزعدم:أو!

وترشيد،بهالتزامهوبلالنصعلىخروجآليسفالتجديد،الإسلامي

تحديدفيالأرجحهوفالنص.وهدىنورعلىالعملمنوبصيرة،بهديه

.المعيارفهوالمصلحة

قيد،لهاليسالتيالشريعةروحعنوانالنمتحتتجاوزيصحولا

هائجةدعوةيراهاالتي(البوطيسعيدمحمد)الدكتورالدعوةهذهوينتقد

يسمونهمايتجاوزاجتهادالى،والأتلامالألسنةبعضعلى)،اليوم

هيإنما"الطليقةروحها"بعتيعبرونماالى8الضيقةالشريعةنصوعىآ

جسورخلال،ومجموعهاكلئهافيالث!ريعةتجاوزالىدعوةالحفيفةفي

الطليقة.روحها:يسمونها

ف!ذا،نصوصهاتنبفداخلالتىتلكهي،الشريعةروجلأنذلك

رؤوسفيمتناقضةممزقةوأوهامآأخيلةالروحتبددت،منهااستخرجت

.(2"(والأهواءالهواجسذوي

.65ص.الإصلامفيالدينيالتفكيرتجديد(1)

.146ص.حضاريةثكلاتحولحوار(2)
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وليس.بالنقيصةأوبالزيادةالدينلحقائقتبديلآليساذنفالتجديد

تأثيراتلامتدادالسبيلانهبل،8وثباتهالديناكتمال5دنقيضآ)التجديد

المستحدثة،والأمور،الجديدةالميادينإلىوثوابتهالكاملالدين

.(؟)(ومكانزمانلكلدائمآصالحةالأصوللبقاءوالضمان

تعطيلأو،مخلةبطريقةالنصوعىتاويلالتجديدبعنوانيجوزلاكما

الإسلاميالنصالبعضيفهمكما.تطبيقهاعلىالقدرةعدمبحجةبعضها

الاجتماعيةالحياةفيتطبيقهيمكننملاأنهمن،المرأةقضيةمن

التعطيل.أوالتأويلإلأعندئدملجافلا،المعاصرة

النصيؤولالواقعأنوهل،والواقعالنصبينشائكةجدليةوهذه

منكليتهعلىيطبقالنصأنأم،حنفيحسنكالدكتورالبعضنظرفيكما

فيهاالمسألةأنحينفي،السلفيينبعضنظرهوكماالواقعإلىالنظرغير

علىخروجغيرمنالواقعبشروطالنصتطبيقالغالبكانوان،تفصيل

القواعد.

المنهجيةتهندسالتي.والأصولبالقواعدالاخلالعدم:ثانيآ

صارمتثمديدوهناك،الإسلايىالفكرفيالتجديدعملبةتقنينفيالمعتبرة

وأعفويآالتجديدفليس.والأصولالقواعدبهذهبالالتزامالعلماءعند

نإالتجديد!لعؤموبها،راسخةوأصولثابتةقواعدإطارفيهوبلعشوائيآ

يرشد.وبها،خاطئأأوسليمآكان

والمؤصلةالمنضبطةالقواعدبهذهيتاطرلالتجديداعتبارولا

اصدار،النروقدار:القاهرة،عمارةمحمد.د.الاصلاميالمنهجمعالم(1)

،م2،1991ط.بواثنطنالإعلاميللفكرالعالميوالمعهدالريفالأزهر

.95ص
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تشريعيآ.

الأيصحلاالإسلاميالفكرفيفالتجديد.الاسلاميالمنهج:ثالثآ

لنعتمدهالاسلامخارجمنمنهجآنستعيرأنيجوزولا،الاسلاميبالمنهج

التجديد.في

الاسلاميالفكرتجددأنحاولتالتئالفكريةل!تجاهاتنقدوهذا

وأ"البنيوية5أو،الوجودية5،الأوربيةوالفلسفيةالفكريةبالمناهج

ذلك.شاكلوما"الرأسمالية8او8الماركسية8أو"المنطقيةالوضعية"

الاسلاميالفكرفيتجديدآليستوغيرهاالمحاولاتوهذه

التالية:للملاحظات

فيوتتبلورومحتوياتهمضمونهمنتنعكىخاصةروحفكرلكل-أ

الإسلاميالفكرروحبينوكبيرجوهريوالفارق.الظاهرةوسماتهمعالمه

العامة.الروحهذهفيبينهماتجانىولاالأوربيالفكروروح

والفروعالأصولفيهتتكاملخاصآمنهجأوعلمفكرلكل-انب

الفكرهذانفهمأننستطيعلابحيث،دقيقمنطفيبضبطوتتجادلوتتوازن

سواء)فليس.المنهجهذاخلالمنالأوثاملةواضحةبصورةالعلموهذا

فيالمتبعةالمناهجسواءوليس11الطبيعةوعلم،النفسعلمعنالبحث

المنهجاختيارفيوالخطأ1)الجيولوجياوعلموالفقه،الدينعلم

مناهجفي،الموضوعاتكلبينالتسويةهو،البحثلطبيعةالمنا!سب

الوسيلةلأنذلك،موضوعكلطبيعةعنبعيدةوسائلواستخدام،البحث

.اصحيحةغيرنتيجة-إلىبالطبع-ستؤديالمناسبةغير

مناهجفيالموضوعاتبينالفرقإلى-حديثآ-العلماءتنبهولقد

ونجحوا،معهويتام!بيخصهمنهجآ،علملكليضعونفأخذوا،البحث
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اليو2-يحاولمنهمفريقيزاللاولكن..كبيرةأخطاءتجنبفي،بذلك

يحاولىفمثلآ،المناهجمنعنهابعيدهوبما،الموضوعاتبعضيعرفأن

علملمنهجالدينعلمداخضاع،الطبيعةعلملمنهجالنفسعلم)خضاع

."؟)(التجريبيةالبحوثتؤيدهلاماالدينمنوينكر،الكيمياء

علىالطبيعيةالمناهجتطبيقفيالقديمةالمحاولاتكلفشلتوقد

والقانونالمنطقصارمةحياديةعلومالىلتحويلهاالاجتماعيةالعلوم

.والاطراد

بمنهجهالأوش!توعبويتقنيفهمأنيمكنلايمال!مإلافالفكر

وحفرياتودراساتأبحاثفيالكبيرةالأخطاءيفسرماوهذا.الخاص

وبحثجهدمنبذلوهمامع،الاسلاميالفكردراسةفيالاستشراقعلماء

وتحقيق.

الخطأيحتملفكربين،الهيفكرعلىلريآفكرآنحكم-كيفج

إلىمحدودغيركاملوفكرومحدودناقصفكربين،الخطأيحتمللاوفكر

..مفارفاتمنهنالكما

الاسلاميالفكرتقويمفينحكمهاالتيالأوربيةالفلسفاتهذه-إند

اللهعبد)و(الجابريعابدمحمد)و(أربمونمحمد)أعمالهيكما

ونقدأزمةمنتعانيموطنهافيالفلسفاتوهذه،وآخرون(العروي

أزمةفيوالبنوية،المنقرضةحكمفيوالشيوعيةفالوجودية،وانشقاق

فياليوموضعهاهذاالفلسفاتمنوكثيرالمنطقيةالوضعيةوكذاوان!ثقاق

أوربا.

الفكرتوازناتمنوهذا.الإسلامفيوالمتغيرالثابت:رابعآ

.325ص،المدرصيتقيمحمدالسيد.ومناهجهأعولهالاسلاميالمنطق(1)
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فيوالتجديدالتطورقواعدومن،الإنسانيةالحياةقوانينومن،الإسلامي

والمجتمع.والحياةالفكر

،والانقراضوالظرفيةوالتوقفالجموديعنيالمتغيرغيرمنفالثابت

.والانقراضوالاضطرابالفوضىيعنيالثابتغيرمنوالمتغير

الثابتدوامهووالمتغير،ومرشدهوموجههالمتغيرقاعدهوالثابت

غيرمنللمتغيرروحولا،المتغيرغيرمنللثابتروحفلا.واس!تمراريته

الثابت.

،الإسلامنظام"بهايتميزالتيوالوسطيةالتوازنمظاهرأجلىومن)

وأ،والتطورالثباتبينالتوازن:غيرهعنمجتمعهبهايتميزوبالتالي

فيمنهماكلأواضعآ،مباعتناسقفيبينهمايجمعفهو.والمرونةالثبات

فيماوالمرونة،ويبقىيخلدأنيجبفيماالثبات..الصحيحموضعه

.ويتطوريتغيرأنينبغي

سماويةشريعةفيتوجدلا،الإسلاملرسالةالبارزةالخصيصةوهذه

ني،المرونةومجال،الثباتمجالنحددأنونستطيع...وضيةولا

":ققول،الخالدةالشاملةورسالتهالإسلامشريعة

الوسائلفيوالمرونة،والغاياتالأهدافعلىالثباتإت

والأساليب.

.والجزئياتالفروعفيوالمرونة،والكلياتالأصولعلىالثبات

الدنيويةالشؤونفيوالمرونة،والأخلاقيةالدينيةالقيمعلىالثبات

.(؟"(والعلمية

،3ط،وهبةمكتبة:القاهرة،القرضاوييومف.د.للاصلامالعامةالضاض(1)

.194ص،م1986
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يعتقدالذيسلطانكجمالالقاعدةهذهينتقدمنالإسلاميينومن

وأتحدى،الدلالةمحددوليس،علميآمضبوطغيرالمصطلحهذاأن)

هووما،الثابت5هولمامضبوطعلميمعنىعلىيدفنيانمنهمأحدآ

والدليل.بالبينةحديثهيرفقأنعلى،الدينمن8المتغير"

أمردو،وأشباههالمصطلحهذافيالدلالةوصوحعدمأنوالحقيقة

العلمي،والتميع،الفكريةالضبابيةمنأجواءلاشاعةوذلك،مقصود

ترهق،طريفةجديدةمصطلحاتخلفللهانهالإسلاميالعفللارباك

كانتلو.حتى،تكوينهاورشاقة،استعمالهبسهولةتغريهمابقدرالباحث

.(؟)(قيمةولاطائلبلا

فيليسأنيقولأنيريدهلاالرأيهذاصاحبيقولأنيريدماذا

كلهأم،ثابتبملهالإسلامأنأم،والمتغيرالثابتالقاعدةهذهالإسلام

.امتغير

منالمعاصرينالإسلاميينالمفكرينالعلماءكتاباتفيأجدولم

فكريآالقاعدةهذهتاصلكتاباتهيبل،القاعدةهذهعلىاعترض

روائعمن(القرضاوييوصف)الدكتورويعتبرها،واجتماعيآوتشريعيآ

.(2)الدينفيالإعجاز

هذهومن،والشيعةالسنةمنومفكرونعلماءعنهاالحديثوفصل

خصائص"والقرضاويللدكتور8ل!سلامالعامةالخصائص"الكتابات

للدكتور8والتجديدالدين"و،نطبلسيد"ومقوماتهالإسلاميالتصور

تقيمحمدللسيد"ومقاصدهمناهجهالاسلاميالثريع"و،الترابيحسن

.58ص.الاسلاميالفكرتجديد(1)

.195ص.ل!ملامالعامةالخصافص(2)
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..وآخرون،سيلملرا

نأينبغيالاسلاميالفكرتجديد.الإسلاميالمصطلح:خامسآ

يثارلمايطرحانماالضابطوهذا،الإسلاميوالمصطلحالمفهوموفقيكون

وتداخلها،المعاصرةالمصطلحاتوضبطدقةعدمفيإشكاليةمن

اسلامية،مضامينداعطاءهاالأوربيةالفلسفاتمنالمفاهيمواستعارة

8ىرو!صلا8و،الديمقراطية"!الإسلامية-للمفاهيموتقريبها

أشبه.وما،الاجتماعيةالعدالة،و،الاشتراكيةوة

والدلالةالدقةتفتقدمصطلحاتالاسلاميالوم!طفيبرزتحتى

القومية8و،الإسلاميةالعلمانية8و،8الإسلاميةالاشعراك!ةه!

الخ...8الاسلاميةالديمقراطية"و"الإسلامية

دقة)لأن،والمفهومالمصطلحاختيارفيالضبطكانهنامن

علىممدقدكانالمجيدوالقرآن،فكركلفياساسيةمسألةالمفهوم

تعالى:قولهففي،واحدمعنىوشنيدقيقآالمصطلحيكونأنضرورة

سورة،401الآية(00أنظرناوقولواراعناتقولوالاآمنواالذينأيهايا،

المصطلح.اسنخدامدقةفيتحديدآ.-البقرة

كلهاالأصماءآدموعخ،الأسماءمآعلمقدوتعالىسبحانهأنهبل

صادفبن(كتحانهؤلاءبأصماءأنبنونينفالالملائكةمحلىمحرضهمثم

.13لآيةا-البقرة-

بجميعالأسماءجميعوعلمه:بقولهالآيةهذهعلىالجاحظويعفق

ولاالدلالةويعلمه،المع!نىوياعالأسماءيعفمهأنيجوزولا،المعاني

.(1"(الخاليكالظرفلغومعنىبلاوالاسم،عل!المدلوليضع

3العزاويخزعلقيس.وقضاياهمسار.فينظراتالمعاصرالاصلاميالفكر(1)
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أقربوالأسماءالاصم)دلاليةفروقوالمسشوالتشميةالاسموبين

إلىالأقربوالأساميالتسميةمنالعفائديةوالمصطلحاتالتحديدالى

التسميةانحينفيفيهاشتقاقلاالاسم.واللفظيةالانشائيةالتعبيرات

وحرة،لهانهايةلاالتسميةأنحينفيمقننمحددالاسم.اثشقاقيةتكون

تسميةلهالذيالشيءفهوالمسمىأما.عامةانسانيةومبادىءقيمعنتعبر

علاقةسالمسمىبالتصمةالاسمعلاقةتكونثمومن.اسمعليهويطلق

المعنى،هيوالتسمية،اللفظهوالاصم،بالشيءبالمعنىاللفظ

ن!فمواضعاتمجردوالتسمياتالأسماءكانتداذا،الشيءهووالمسمى

.(1"(وأشياءحقائقالتسميات

(الجابريعابدمحمد)للدكتورالنقدئوجهالمصطلحاشكاليةوفي

العربيالتراثدراسةفيالغربيالفكربمصطلحاتيس!عينالذي

ا!ثربالعباراتأوالعلميةبالمصطلحاتالتكلم)فليس،الاسلامي

إلىالأقربهوالفلسفيةأواللسانيةأوالاجتماعيةالعلومفيعصرية

يكونقدلهانما،،العقل"وتحريرالرؤيةتجديدنعني،"التجديدآ

،التقليديالموقفاستمرارهذايعكسماغالبآاذ.الصحيحهوالعكس

.(2"(التفكيرفيعليهوالاعتمادالآخراستنساخنعني

للفكرالنقديةدراستهفي(أركونمحمد)علىتؤخذالإشكاليةوذات

الاسلاكط.

تجديدقيالاسلاميوالمصطلحالمفهومعلىالتأكيدكانهنامن

.631ص،م1،2991ط،الرازيارد:بيروت-ب

.541ص2ج،حنفيحسن.الثورةالىالعقيدةفن(1)

التراث،كتابعلىفقد.م1620،1992/8العدد-بيروت-العربيالمستقبل(2)

.الجابريللدكتور8والحداثة
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الاسلامي.الفكر

التفسيرمعيارهياللغويةالدلالةتعتبر)الأصوليالبحثوفي

يدخلوالجزمالقطعطريقعناللغويةالدلالةأفادتهفما،والتوضيح

طريقعناللغويةالدلالةأفادتوما،القاطعةالنصو!ىحكمضمن

عنالعربيةللكلمةاللغويةالدلالةوتثبت،الاجتهادلقواعدخضعالظن

الاستنباططريقعنتثبتكما،المتكرروالاستعمالالمتواترالنقلطريق

.(1)(اللغويةللألفاظاستعمالهمأواللغةعلماءعنبالنقلالمؤكدالعقلي

.م1988يوليو،356العدد،والثلاثونالحاديةالسنة-الكويت-المربي(1)
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المللللممليالنطتجلأيلأفليلظ!تنا

علميجهدإلىويحتاج،بذاتهمشروعالإسلاميالفكرتجديد

وعبقريتهالإسلاميالفكرنبوغفيهنبرزالذيالوقتوحان،رصين

يشهدهاجديدةتاريخيةدورةأعتابعلىوأنناخصوصآ،الفذةالحضارية

المستوياتعلىالسريعوالتقدم،الكبرىالتحولاتحيثاليومالعالم

حتى،أكبرهاإلىالأمورأصغرمنمذهلبثكلتتلاحقوالتطورات،كافة

عليها.السيطرةالصعبمنبات

التاريخي،دورهيمارسبأنمطالباليومالإسلاميوالفكر

داخلهمنالاسلاميالفكرإنهاضعلىيتوقفوهذاالحضاريةومسؤولياته

والتاصيل.بالتجديد

علىتتوزعوكليتهاعمومهافيالإسلاميالفكرتجديدومنهجية

هما:أساسيينمحورين

الجهلرواسبمنالإسلاميبالفكرعلقماكلهدم:الأولالمحور

يظهرحتى،دخيلةوثقافةوافدفكرمنعليهدخلماكلوازالة،والهوى
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ومكوناته.جوهرهنياصيلآناصعآلامعآحقيقفعلى

الاسلامي،الفكركنوزكلواستكشافاستظهار:الثانيالمحور

..واقعيآربانيآمتوازنآمتكاملآشاملآحقيقتهعلىيبرزحتى

الىيتوزعالآخرهو،الهدم8السلبيالتجديدالأولالمحوروعن

بعدين:

الإسلامي.الداخلمنوالمناهجوالنظرياتالأفكارهدم-1

الوافد.الإسلاميالخارجمنوالمناهجوالنظرياتالأفكارهدم-2

يزكيهم،الإيجابيالتجديديسبقالسلبيالتجديدأن:والقاعدة

وتطوير.بناءوالتعليموتطهيرهدمالتزكية(1"(وبعفمهم

يغيرلااللهان،الخارجتجديدعلىيتقدمالداخلتجديد:والفاعدة

.(2)(بأنفسهممايغيرواحتىبقومما

عبرهدمإلىبحاجةالتيالإسلاميالداخلفيالفكرومشكلات

قسمين:علىالسلبيالتجديد

الإسلامية.النظريةمنناشئةفكريةمشكلات-1

الإسلامي.الظبيقمنناشئةفكريةمشكلات-2

:-أيضآ-تسمينعلىالإسلاميالخارجمنالفكرومشكلات

القديم.منالوافدالفكرمشكلات-1

الحديث.منالوافدالفكرمشكلات-2

.2آية،الجمعةمورة،الكريمالقرآن(1)

.11آية،الرعدمورة،الكريمالقرآن(2)

212
http://www.al-maktabeh.com



-:مجالينفيالقديممنالوافدوالفكر

.اليونانمنعقلي-1

.وايرانالهندمننفسي-2

قسمين:علىوالعقلي

فلسفي.-1

منطقي.-2

قسمين:علىوالفلسفي

لأرسطوطاليس.المشائيةالفلسفة-1

.لأفلاطونالاشراقيةالفلسفة-2

-:قسمينعلىالحديثمنالوافدوالفكر

الرأسمالية.المدنيةمنالوافدالفكر-1

الشوعية.المدنيةمنالوافدالفكر-2

الرأسمالية:منالوافدالفكرقسمات

والمجتمع.الدولةعنالدينفصل.العلمانية-1

الفردية.،التحرر،العقلانيةوقسماتهاالليبرالية-2

.الحريات،التعدديةوقسماتهاالديمقراطية-3

الشيوعية:منالوافدالفكرقسمات

الاجتماعية.العدالة-الاشتراكية-1

الدين.علىالقضاء-العلمانية-2

والثورية.التحرر-التقدمية-3
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الإيجابي"التجديد،وبدائلهالاسلاميالفكركنوز:الثائالمحور

صعيدين:على

.الفرد-1

-المجتمع.2

-:ثلاثةأبعادعلىالفرد

والغراثز.الشهواتيقابلها.النفس-1

والجهل.الهوىيقابله.العقل-2

.المرضيقابله.البدن-3

:أبعادعلىوالمجتمع

العائلة.-1

الجماعة.-2

الأفة.-3

الانسانية.-4

ركائز:ثلاثةعلىوالعائلة

الرجل.-1

.لمرأةا-2

.لأولادا-3

سياسية،،ثقافية،اجتماعية9:الأقسامهذهعلىالجماعة

تربوية،،مهنية،إعلامية،افتصادية

.!الخ...

.أمسلموغير،مسلم9:دينينعلىالأقة

214
http://www.al-maktabeh.com



قسمين:علىالمسلمغير

.!اليهودية،المسيحية09-كتابي1

وثني.-2

...والجغرافيةوالدينيةالحضاريةتفريعاتهاعلىوالانسانية

ويتفاعليمال!مإلاالفكرفيهيتعايشالذيالموضوعصورةهيهذه

سماتهن!فمال!مالاأوالاسلاميالفكرن!ف،النظريةصورةأما

هي:وخصائصه

الىتنزيلهوبل،بثريآوضعآليسالاصلاميفا.لفكر:الربانية-1

بشرية.سماتهيالتيوالظلموالجهلصق!لاعنبعيد،رباني

المختلفةالأبعادشمول،والمكانالزمانشمول:الشمولية-2

.!الخ..،التربية،الاقتصاد،الاجتماع،الثقافة،السياسة9

الدفيا،والماديالروحي،والمجتمعالفرد9توازن:التوازن-3

.أالخ..والآخرة

،والمكانالزمانمدىالخلود:والثباتوالعالميةالخلود-4

والقومبة.والعرقواللساناللرنعنالخظربغفىالبشريةلكلالعالمية

تغيير.ولافيهتبديللاالثبات

والأخلاقالعباداتفيتطبقلائثلليسفهو:الواقعبة-5

.والأحكام

وبلبغ.فصحفهوالتعفيدعنبعبدآ:واليانالوضوح-6
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رسمفيالمنطقبديهياتاقتضتهاوواضحةمبسطةعامةصورةهذه

ومعالجتها.تصورهايرادالتيالقضيةصورة

الإسلاميال!تشريعمصادرهييمال!مإلاالفكرفيالتجديدومناهج

.!العقل،الإجماع،السنة،القرآن9المعروفةالأربعة

العلومالىبالإضافة،الإصلاميالفقهأصولمنهجيةهيوالمنهجية

إروميآ.وصياغتهاوتأصيلهاتنقيحهابعدالحديثةالاجتماعية

الإسلامي:الفكرنجدبدأبعاد

وكل،اللهمعرفةالعلمفاول.العفائدءلممأوالنوحبدأو:الإلهبات

هوواحدمصدرالىترجعأنينبغيوالأفكاروالنظرياتوالمناهجالعلوم

علميتعرضأنشيءواخطر.العلوموقمة،الفلياالقيمةوهو،التوحيد

ليساوالتوحيد،والضلالاتالشبهاتالىالإلهياتأوالعقائداوالتوحيد

أنه،اللهصبغةأنه،أخرىدراسيةمادةأيةلفهمبصيرةبل،دراسيةمادة

ونورهدى،بالحقائقالعلمالىسبيل،التفكراطار،المعرفةبرنامج

غيرهعنوفصلهزاويةفيالتوحيدموضوعحصرينبغيلاولذلك.وضياء

كلوجعل،دراسيموضوعكلعلىبسطهمنبدلابل،الموضوعاتمن

.(1"(اللهمنأظهرشيءأيليىلأنه.باللهبعرفشيء

والتصوراتالأفكاركلمنبالذاتالحقلهذاتصفيةالضروريومن

.الكلاموعلمالفلسفةإلىنفذتالتيالبشريةوالضلالات

والبساطةالوضوحالأخرىالإسلاموعقائدللتوحيدنعيدوأن

الالهياتأيوتحويلها.الكلاموعلمالفلسفةتعقيداتعنبعيدآوالفطرية

البياندار،بيروت،المدرميتقيمحمداليد0حضاريةمواجهةالاسلاميالفكر(؟)

.23ص"م5،9881ط
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،الناسعامةيفهمهامادةإلىالعلماءالأبفهمهالامادةمن،العفائدأو

الاغريقيةالفلسفاتمنلا،الأصيلةالصافيةالإسلاميةالمنابعومن

وغبرها.

مبهمةأو،بحتةعقليةأو،للجدلمادةالالهياتتكونلاوأن

بينة.نقليةتكونوأن،واضحةلكنهاعقليةتكونأنبل،وغامضة

أعمالشرعيآيقننالذيباعتبارهللحياةروحهللففهنعيدأن:الفقه

قدرويقينيآواقعيآفقهآيكونوأن،والمعاملاتالعباداتفيالإنسان

نوجهوأن،والفرضالظنعلىتعتمدمسائلهأغلبتبهونأنلاالمستطاع

وبالتالي،والدولةالمجتمعفقهإلىالشخصيةوالأحوالالفردفقهمنالفقه

،والإعلام،والسياسة،والتربية،والاجتماع،الاقتصادفقهالى

أث!به.وماوالحقوق،الدولبةوالعلاقات،والثقافة

الذرائجوسدالمشهوربعنوانالتقليدروحيةالفقهفينتجاوزوأن

الفقيهان(الأنصاريمرتضى)الشيخيقولوكماالعناوينمنوغيرها

مأالناقلعنتأخرسواءويتبعهنظرهويتبع،وسعهيستفرغأنعليه)

فينأ!ثلاهوكماالمخالفةأملهالموافقةالىفكرهأدىسواء،عاصره

.(وغيرهاالأدلةسائرمعرفة

تمأنبعد،والسنةالكتابجوانبكلبالاعتبارالفقهيأخذوان

أنهاأساسعلىالاستباطعمليةعنالرواياتمنكبيرآقسمآاستبعاد

لارشادية.أخلاقيةروايات

المعاصر.الواتعفيلها)بتلاءلاالتيالأقسامتحذفوأن

المتقادمةالتطوراتمعوتفاعلآانفتاحآكثرالإسلاميالفقهيكونوأن

والواقعالحياةلتقنينمواكبة،الواقعةالحوادثفيرأيآيعطيوأن
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.المعاش

،الإسلامابتكرهاالتيالأصيلةالعلوممنالفقهأصول:الفقهأصول

والاجتهادالتشريعكاند!اذا.قبلمنالبشريةتألفهلمجديدآعلمآوكان

كافة،الحياةمرافقوششوعبيغطيأنفعليهالعلمهذاهومحورالإسلامي

الاجتماعفيالبحثلأصولمنهجآالفقهأصوليكونأنيعنيوهذا

بمعنى،الدوليةوالعلاقاتوالثقافةؤالتربيةوالإعلاموالسياسةوالاقتصاد

التشريعومناهجومقاصدوأصولتواعدإلىترجعالعلومهذهقواعدأن

.،الففهأصول"الإسلامي

والمنطقيةوالفلسفيةالكلاميةالمباحثمنالعلمهذايصفىوأن

منويخرجكما.اليونانيالمنطقمندانماالإسلاممنلاعليهالدخيلة

فيبلالمبانيفيالعلمفليس،وألفاظهعباراتهفيوتعقيداتهتحجره

العلوممنيستفيدوأن،عصريةحديثةصياغةيصاغوأن،المعاني

ماوكثيرآ،والفرضياتالجدلإشكالياتعنويخرج،الحديثةالاجتماعية

ثمرةلاأننتيجةإلىيخلصالمصنفيشرحهاأنبعدوأقساممباحثنجد

كبيرةتطوراتفيهاحصلتالمباحثبعضأنكما،الموضوعهذافيتذكر

.الأصولعلممقدماتفيواللغةالوضعكمباحث

يكونأنلا،القرآنمنكثيرآيقتربأنيحتاجالأصولعلمأنكما

منطقهلأنهبالفقهوثيقةصلةعلىيكونوأنكما،قليلفيهالنقلعقليآعلمآ

البحث.فيومخهجه

الناسنظامحفظفيكبيرةأهميةمنالعلملهذامامع:الاجتماع

هذافيوزاخرحافلتراثمنالإسلامفيعندناماومع،وتطويرهوتنظيمه

يستمدالذي؟الإسلاميالاجتماععلمأينيطرحالسؤالأنإلأ،الحقل
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ويستيد8الاسلاميالفقهمنلريعيآويقنن،الإسلاممنومقاصدهاصوله

الإسلامي.الفقهأصولمنهجيةمن

ومباشروثيقارتباطعلىيكونالذيالإسلاميالاجتماعإلىوالحاجة

لهويتهومنفهمآ،الاجتماعيةظواهرهوتفسيرالإسلاميالمجتمعبتاريخية

المجتمعوحيمنصيغالذيالمعاصرالاجتماعمشكلةوهذه.ورسالته

معكصيرأتتوافقلاالتي،الاجتماعيةوظواهرهالتاريخيوسياقهالأوربي

والإسلاميالثانثالعالمدولفيالمجتمعاتوهويةوخلفياتمكونات

المعاهدمناهجضمنالاجتماعيدخلأنالضروريفمن.بالذات

فقهآالعلماءفيهيتخصصوأنوتدريسآدراسةالدينيةالعلميةوالجامعات

وتشريعآ.وعلمآ

عنالإسلاميالمجالفيتطرحومحرجةكثيرةوهيالأسئلةولازالت

الإسلاميةوالتشريعاتالقيمإنزالوكيفيةالمنشودالإسلاميالمجتمعصورة

كيف.:الأهمالمهمبينوالتدريجيةالفوريةبين،والمثاليةالواتعيةبين

الإسلامي،الاجتماغفير،الأقلياتوضع،(اجتماعيآالمرأةمشكلةنعالج

ضرورةعلىتؤكدالتيالقضايامنوغيرها!النسلوتحديدالسكانقضية

الإسلامي.الاجتماعبتأصيلالعناية

وأن،الإسلاميالسياسةعلمنؤصلأنإلىنحتاجفكم:السياسة

شؤونوتنظيموالحكمالدولةإدارةفيالإسلامنظريةوتشريعيآفقهيآنبلور

والمؤسساتالجماعاتوقضية،الدوليةالعلاقاتوادارة،المجتمع

الخ....الإسلاميالسياسيالاجتماعداخلوغيرهاالسياسية

الإسلامي.والتشريعبالفقهوثيقةصلةعلىأموروهذه

الحرياتقضيةالإسلاميةالسياسةفيالحساسةالقضاياومن
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الإسلامية.ومعاييرهاالانتخابات،نجريهاوكيفىرو!ثلا،وحدودها

السياسةفقهنؤسسانضرورةلنايتكشفوغيرهاالفضاياهذهمن

العلميةوالجامعاتالمعاهدبرامجفيالعلمهذاندخلوأن،الإسلامي

هذافيالإيجابيةالمحاولاتبعضىإلىأشرنادهانوسبق..الدينية

ونريد.مزيدالىتحتاجوالتي،المجال

فلسفةأواجتماعيمذهبأيلروحشيءأتربهيالثقافة:الثقافة

كثيرلازالتالإسلاميةالثقافةوفي.الإسلامفيكذلكوهي،إيديولوجية

الثقافةوتحتاجكما،بالتجديدولابالتأصيللاعلاجغيرمنالمشكلاتمن

التخلفاجتماعمنالمتوارثةالأفكارشوائببعضتصفيةإلىالإسلامية

والصبرتواكلإلىيتحولالذيكالتوكلالجمودأفكاروهي،والانحطاط

علىعلقتالتيالأفكارشوائبوهناك.تقاعصإلىتحديمنيتحولالذي

أفكاروهذه،ميتةافكارفتلك.والمعاصرةالحداثةمنالإسلاميةالثقافة

أنالثقافةفيالخديدومن(نبيبنمالك)الأستاذإصطلاحهوكما.فاتلة

ئكونوكيف.الحضاريوالتفاكلالعالميالعطاءمستوىإلىبهاننهض

والفاعلية.التجديددائمةالثقافة

النظامنبلورأن،التربيةمجالفيالإسلاميالفكرتجديد:التبربية

فيفاعليةالنظامهذامننخلقوكيف.وتجديدآتأصيلآالإسلاميالتربوي

مختلففيالرفيعالمستوىذاتوالقياداتوالكفاءاتالطاقاتبناء

الأفة.فيالحضاريالتحولركيزةالتربيةمننجعلوأن.المجالات

وميهسباتالنراثهنيستفيدالذيالإسلاميال!عليمفكؤنوأن

الحاصلوالفصلوالمدنيالدينيالتعليمإزدواجيةلتجاوزالحديثالتطور

ببنهما.
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والسلوالمدرسةالأسرةمننجعلأنضرورةالىبالإضافة

والنهوضوالمجتمعالفردلإصلاح.تربويةمؤسساتوالدولةوالمجتمع

بهما.الحضاري

الإعلامفيالإسلامنظريةنؤسسأنالحقلهذافيالتجديد:الاعلام

منوالخطيرةالمدفرةالإعلامهجمةمنالأفةنحصنوأن،والتبليغ

والوعيللتثقيفوسيلةالإسلايىالإعلاممننخلقوأن.الغربيةالحضارة

الأئة.لكلوالنهوضوالفاعليةوالتربيةوالبناء

عالميآ،الاسلا-منثمرفيفغالةوسيلةيكونأنفيل!علامنخططوأن

.المتعددبأقسامهالمعاصريعال!مإلاالاعلامتطويروفي

فكرولا.الاقتصادفيتتبلورفكرأيفاعليةمنكبيرجزء:الاقتصاد

إلىهوبلالمعنوياتوتغذيةالروحلبناءليسالسليمالفكرلأن،اقتصادبلا

فكيف.السعيدةوالحياةالحسنةوالمعيشةالرفاهيحققالذيذلكجانب

لتفاقمحدوضععلىالقدرةكاملكنظامالاقتصادفيالإسلامتوةنبرز

هيوأين.أشبهوماوالاستغلالوالخوفالجوعمنالاقتصاديةالمشكلات

الخ...والتصنيعالأعمالوادارةوالبنوكالتنميةفيالإسلامنظرية

البطالة،العالميالاتصادمشكلاتعلاجفيالإسلاميساهموكيف

انهاضفيالإسلاميساهمكيفذلكوقبل...الاحتكار،التضخم

اقتصاديآ.الإسلاميةالمجتمعات

ا؟سلامي-الفكرفيمنهجبةمشكلات-

المشكلاتبعضيتجاوزأنالىبحاجةاليومالإسلاميالفكر

منيخرجوأن،والتجديدالإبداعمنجديدطورإلىينتقلحتى،المنهجية
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ومن.بقصيرليسزمنخلالحولهيدوركانالذيوالخانقالضيقالأفق

المنهجية:المشكلاتهذه

عنعقودفخلال.البديلالىالنقدمنالإسلايىالفكرينتقلأن-1

نقد.والدفاعالنقدحوليتمحورأغلبهفيعطاءهالإسلاميوالفكرالزمن

والاشتراكية،،المرأةإلىالغربنظرية،الغربيةالديمقراطية

الخ...والرأسمالية

هذا.الخ..وللمرأةللديمقراطيةالإسلامنظريةفيالبديلأينلكن

وأن.المرحلةهذهفييعوضأنإلىبحاجةالذي،النقمفيهحصلما

الأصيلةالإسلاميةالبدائلوبلورةوصياغةرسمإلىالإسلاميالفكريتوجه

وتدريجية.مرنةبصورةوانالواقيللتطبيقوالقابلة

،الخصوصياتالىالعمومياتمنالإسلاميبالفكرالانتقال-2

عليناالتربيةفينظامل!سلام:نقولفحين.الجزئياتإلىالكلياتومن

هذاتطبيقتمكنناالتيوبالدرجة،واضحبشكلالنظامهذانفصلأن

يكونكيفنفصلأنعلينا"الحلهوالإسلام،شعارنرفعوحين.النظام

..وواقعيآعمليآالحلهوالإسلام

دورةمنخرجتالتيالإشكالياتوتوليدالفكريالاجتراروقف-3

الفكرواجهتتاريخيةحقبةكلففي.الإسلاميالفكرتاريخيةومنالزمن

لاالجدلياتتلكمنوكثير،الحقبةتلكسنخمنفكريةلافتاتالإسلامي

"والمرأةالإسلام"و"والعلمالإسلام"كجدليةاليوملهاواقعيأساس

تلكاجترارعنيتوقفأنالإسلاميالفكروعلى.،والتطورالإسلام"و

الأساسيةتالك!ث!ملاباتجاهيتحركوأن،لهانفعلاالتنالجدليات

.والمعاصرةوالواقعية
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الإسلاميالعالماحتكاكعمرهيطويلةتاريخيةدورةخلال-4

ومنضغلآمنفعلآكانعطائهمنكثيرفيالإسلاميوالفكر،بالغرب

العلمانيبالغربالمرتبطالتياروأنتجهاأفرزهاونظرياتب!شكاليات

تمسكانتالتيالإشكالياتلتلكالتصديالمهممنكانلهان.واليساري

ليستجوهرهافيالإشكالياتتلكأنالآ.والعمقالجذورفيأئةهوية

فكانالاسلاميةالمجتمعاتاعرافمنولاحاضرمنولاتاريخمنلانابعة

مطالبالإسلاميالفكرأيفهواليومأما.ومنفعلآمدافعآالإسلايىالفكر

للأثةوالضروريةالواقعيةبالاحتياجاتآلغ!ثنمومنفعلآيكونأنفي

الأولوية.تكونولهاالإسلامية

الماضيبقضاياالاهتماماتمنالمعاصرالإسلاميالفكرينتقلأن-5

مستقبيآالإسلامآفاقوعن.المستقبليةبالدراساتالاهنمامالىومشكلاته

الأفضل.المستقبللنانرسموكيف

نأإلىالموضوعيةشروطهاعليناتؤكدمرحلةفيلعفنا:والخلاصة

التعادلبشرط،لهاولافتةالمرحلةهذهعنواينمنعنوانآالتجديدمننجعل

بلاتأصيلولا،تأصيلبلاتجديدفلا.والتجديدالتأصيلبينوالتكامل

...تجديد
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ال!الاق

الإسلاميةالمنهجيةوخصائصمعالمأنالفصلهذافياليهنخلصما

..العامةخطوطهافيوتبلورتاتضحتقدالإسلاميالفكرتجديدفي

المعالم:هذهومن

ولاينقطعلاالذيهوالإسلاميالفكرفينريدهالذيالتجديدإن-1

التاصيل.عني!نفصل

تمهيدآالفكربتجديديبدأللحياةشاملةتجديديةنهضةالإسلام-ان2

.الحياةلتجديد

عليهعلقممانفصهفيهايجددداخليةدورة،دورتانلهالفكر-ان3

الواقعفيهايجددخارجيةودورة.حيويتهليستعيد،وظنونبس!اورمن

الواقعيجددلا،الداخلعننفسهيجددلاالذيوالفكر.وتزكيةاصلاحآ

خارجآ.

منموقف!نااصلاحفي،الاررمفيلاالفكرفيهوالتجديدن)-4

وأالنبديلأوالتغييرولاالنفبصةولاالزسادةمبيمجوزفلاا!رينا!أ.ني!لا
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التعطيل.أوالنسخ

والتجديدللروحبعثفالإحياء.الاحياءمنأعمقالخديدإن-5

مقدمةويكونالتجديديسبققدالإحياءإنبينهماوالتكامل.وتطويربناء

له.

باعتبار.التجددوليسالئجديدهوالإسلاميالفكرفينريدهما-6

الإسلامي.الفكرإصلاحفيالمقاصدواضحةمنظمةمنهجيةالتجديدأن

الأساسية.مكوناتهأحدبل،المعاصرةمجرديعنيلاالتجديد-7

منمدىأومعهوالوقتنفسوفي،معاصرآيكونأنينبغيفالتجديد

.المعاصرة

الفكرحقلفيانناالأالاجتهادعنينفصللاكانوانالتجديد-8

وأصولالفقهبقضاياالاجتهادارتبطأنبعدالتجديدإلىنحتاجقدوالثقافة

الفقه.

عنمنقطعآدينيآليسالإسلاميالفكرفينريدهالذيالتجديد-9

الديني.الجانبعنمفصولأمدنيآولا،المدنيالجانب

،الأصولإلىالفروعبعودةالإسلاميالفكرفيالتجديد-01

منفهوالأصولتوسعةمنبدلاكاندان.الفروععلىالأصولوانطباق

المجتمع0فيالكبرىالقضايانحووالتوجهالمتغيرةالحوادثاستيعابأجل

الخ...والسكانوالتعليمكالانتصاد

فيهامطالبالاسلاميالفكرللغايةوخطيرةحيويةمرحلةفيولعفنا

ومشكلاتهأزماتهمنالمعاصرالإنساندانقاذتتصلكبرىحضاريةبمهام

والوسطيةالتوازننحوالمعاصرةالانسانيةبالحضارةوالارتقاءالشاملة
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.والسلاموالعدل

.وتجديدآتأصيلآالاسلاميبالفكرننهضأنضرورةيؤكدماوهذا
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اق!!ا!لأ

الإسلاكل.الفكرفيوالوحي-العكل

والنجدبد.التأصيلبينوالوحيالعفل-

.والمتغيراتالثوابتبينوالوحيالعقل-

الطبيعية.والعلومالاجتمامحيةالعلومبينوالوحيالعقل-

.الشهادةومحالمالغببمحالمبينوالوحيالعفل-

المعرفة.مصادربينوالوحيالعقل-

.تعارضلاتكاملوالوحيالعقل-

الفقه.أصولفيوالوحيالعقل-

.الكلاممحلمفيوالوحيالعفل-

العقل.فيالوحيدور-

الوحي.نيالعقلدور-
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النط!المللل!لهليفلييلث!لا(الطتل

الدلالة،والصمرعالعقلأو،والنقلالعقلأو،والوحيالعقل

الاسلامي،الفكرمشكلاتوأخطرأعقدمنواحدةالقضيةهذه،واحدة

الفكرفيوحادةقديمةتاريخيةمثمكلةهيبل،عصريةأوحديثةليست

الئانيالقرنفيالغعتزلةفرقةظهورإلىبرجعهامنبين،الإسلامي

الثالثالقرنأوائلفيالترجمةحركةالىيرجعهامنوبين،الهجري

الإسلاميالعقلفيتعرضالجدليةوهذهالوقتذلكومنذ،.الهجري

.وشائ!"دقيقةكجدلية

فياجتهاديةكمدارسالاسلاميةالفرقظهورفيحيويآ!آسهكانتكما

الإسلاميةالمذاهببينالرئيسيالخلافمحاوروأحد،الإسلاميالتفكير

..العصرهذاالى

ابتداةمتعددةوكيفياتوبمناهجمختلفةعلومالقضيةمذهتناولتوقد

علىيؤكدمما..الفقهوأصولوالكلامالأخلاقعلمالىالفلسفةمن

الحديثوكثرة،أبعادهاوتثهمعب،القضيةهذهوخطورةحساسية
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حولها..

مننتاجآليستالاشكاليةهذهأنعلىيتفقأنالاسلاميالرأيويكاد

..كنظريةالاسلاميالفكرمنأو،كتطبيقالاسلاميةالحياةداخل

ولعفها،وصورةشكلمنكثرأخذتك!شكاليةالقضيةوهذه

التيالمناهجلاختلافأو،مختلفةأشكالآأخذتأنالىجدليآتطورت

..المعرفيةوتقنياتهامعهاتعاطت

حصلتلوالتعارضحالةعنبعضتوهمحينبداتالاشكاليةولعل

التشريعفيالعقلدورهوآخرشكلإلىوتطورتوالئعرعالعقلبين

العقلبينحصلالذيالفصلالقضيةصوروأخطرأالاسلاميوالاجتهاد

المعهد)أعدهادراسةفيكما،وتطورها.القضيةهذهنشأةوعن.والنقل

كثركانتربما)فيهاجاءحيث(؟"بواشنطن(يمال!مإلاللفكرالعالمي

وقد.العقلعنالوحيفصلهيللأفةالثقافيالتاريخفيخطورةالتطورات

علىالإغريقيوالمنطقاليونانيالفكربتأثيريبدو-ما-علىهذاحدث

هذاوفرهاالتيبالمناهجللاستعانةمتلهفينكانواالذينالمسلمينبعض

.الإسلامبحفائقالمسلمينغيراقناعاجلمنالمنطق

الخوضالىأذتالتيالطريقإلىوالمنطقالفكرهذافادهموهكذا

بينالفصلإلىذلكبعدأذتإغريقيةمنطلقاتمنالإلهياتفيالعقيم

والعقل.الوحي

ترونآالإغريقيةبالحضارةتأثرواالذينواليهودالنصارىعاشوقد

هذهلنقلوسيلةمنهمالكثيروأصبح.يئا!ثلاالانفصالهذاظلفيعديدة

اهتمامهاطارنيالقضيةلهذهأهميةيوليالمذكورالمعهدأنبالاشارةيجدر(1)

الاسلامية.الأمةفيالفكريةالأزمةبدرامةوتخصصه
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ومفكريها.وعلمانهاالأئةصفوفإلىالعلل

الفلام!فةأيد.ي!لاتعبير.الاففصالهداأعطىالذيهوالفارابيوكان

والدينبعدهمجارواني!لاالمتكلمينبعضقبلهثم.المتكلمينضد

دفاعيآ.تفسيرآالعقيدةيفسروابانارتضوا

التخفف،عصرفيالفكريالنقاشعلىالمنطقهذاسيطرثمومن

منهجيةالىدعاالذي،بالغنوضيةالمتاثرالتصوفظهوربعدخاصة

يلاحظلمولهذا،الحدسيالإدراكعلىومبنيةالناسمنفئةعلىمقصورة

.(2"(والوحيالعقلبينالفصلفيالخطأ

والث!رعالعقلبينالعلاقةأسستالتيهيالسماويةوالديانات

منهجيةأضافتوبذلك،ومتكاملةمترازنةبطريقةالعلاقةهذهونظمت

هذهنضجتوقد.البشريةوالحضارةالإنسانيللفكرومتطورةجديدة

الإسلاميةالعلومنهضتقاعدتهاوعلى،الإسلامفيوتكاملتالمنهجية

الاسلامية.الحضارةوانطلقت

العقلومنطقالتفكيرمنهجيةكانتالإنسانيالفكرتاريخيةففي

..الدينيناقضعقلالىأو،العقليناقضدينالى)ماوعرجعيتهحاكميته

الفكرتاريخيةأن(و؟وروبيينعرب)المفكرينمنالكثيرفلسفةوفي

التناقضجدليةهيوهذه،العقلأووالعلمالدينبينصراعهوالانساني

يؤازرهأوالدينيناصركانومن..الدينعلىالعقلبانتصارستننهيالتي

-91596(ديكارثرينيه)الفرنسيكالفيلسوفالأوروبيينالفلاسفةمن

لأنه،العقلطريقعنيتتمبالدينالإيمانأنيؤمنكانماالذي!م5165

عمانويل)الألمانيالفيلسوفرأيفيأو،الإيمانهذاإلىيوصللا

.64ص،واثنطن،الإسلاميللفكرالعالميالممهد.المعرفة)ملامية(1)
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يفولحيثالدينعنرسالتهفيصنفالذيأم4180-91724(كانت

العقلم!طقأساسعلىيقومأنيجوزلاالدين)ن)الرسالةهذهفي

يأأنذلك.الأخلاقيللشعورالعمليالعقلعلىيفومأنويجب.النظري

بماعليهيحكمانيجب،الوحيبهينزلماوكلالمقدسةالكتبمنكتاب

الذيالقاضياوالحاكمنفسههويكونأنينبغيولا،أخلاقيةقيمةمنله

.(1،(الأخلافيالقانونفيإليهيرجع

المعاركأشذطويلةولقرونداخلهفيشهدالذيالأوروبيوالفكر

والدينالعقلبينعلاقةيؤمسىانيستطعلمومناهجفلسفاتبينالفكرية

الىتنتهيكانتالأوروبيالفكرخركيةانبل،والإيجابيةالتوازنمنفيها

معالدينإلىالسيادةكانتالوسطىالفرونففي.والاضطرابالتناقض

انتقلتالميلاديعشرالثامنالقرنفيالتنويرعصروفي،العقلرفض

الدين.ورفضالعقلالىالسيادة

فيهايتكاملمنهجيةالىالأوروبيالفكريتوصللماليومهذالالى

الأوروبيةوالحضارةالأوروبيالفكريواجهمااخطروهذا،والدينالعقل

..حضاريآ

العلاقةهذهتكتشفسوفالمطاف-نهايةفيولوأوروباأننعتقدلكننا

لأن،والدينالعفلأووالدبنالعلمبينالعمبفةالتاريخيةالفجوةونردم

وجنما،وتصاعدهتقدمهفيالانساناليهايصلقمةأبعدهوباللهالايمان)

،الاسلاميوجدالقمةتلكفوقأنتكتشفالقممقمةالىالبشريةتتصاعد

الإنسانبأننعتقدولأننا.وأميالبأميالالبشريةعلىينقدمالاسلامأنيعنى

،الإسلامإلىالوصولهيالانساننهايةبأننتصورلذلكتكاملفي

.355ص،ديورانتيىل.الفلسفةقصة(1)
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.(9)(آجلآأوعاجلآالبشريةاليهاتصلالتيالقمةفيفالإسلام

والعلمالدينبينالخصومةهذهأن)من(حسينطه،اعتقدكمالا

أساسيسنرىكماالخلافلأنالدينفاموماالعلمقامماقصلةقويةستظل

نأمنهماواحدكلاستطاعإذاالأتخفيفهالىولاإزالتهإلىسبيللاجوهري

.(2)(مطلقآاعراضآعنهويعرضتامآنسيانآصاحبهينسى

بشكلالأوروبيوالفكرالإنسانيالفكرمثمكلاتأخطركانتوإذا

وأعمقأعظمن!ف،والدينالعقلأوالعلمبينماالانفصالهذاهوخاص

ولن،والدينالعقلبينوالتكاملالتصالحهوالبشريالفكرينتظرتحول

فتوقعذلكمنوكثر..لمستقبلهاوخدمةالبشريةصالحفيالأذلكيكون

ولن،حضاريةدينامييهةفلسفةعلىيرتكزحينالعلملحركةجديدةقفزة

.الإسلامفيالأوالدينالعلمبينالتوافقذلكيكون

الفكريمرأنبعدالأيتحققلنوالدينالعلمالتقاءأنأخرىجهةمن

عليوتحولمعرفيبمخاضالإنسانيوالعقلالانسانيوالعلمالانساني

وتسقطوالنظرياتالأفكارمنكبيرةكميةالعلمبنيةمنيتهدمبحيثكبير

والدينالعقلالتقاءأمامتقفكانتالتيالأفكارتلكهي،كيانهمنوتخرج

أخرىكميةمكانهاتحتلالأفكارمنالكمهذاخروجوأمام.والدينوالعلم

بصورةوالدينالعلمبينالعلاقةتنظمالتيوالمفاهيمالأفكارمن،بديلة

ومتكاملة.ايجابية

.94ص،المدرميتقيمحمدالسيد.وأهدافهمنطلقا"الاصلاميالعمل(1)

.226ص،حينطه.بعيدمن(2،
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(التبيلأالتا!يلبيدثلي(المالمتل

الإسلامي،الفكرب!نهاضإلأيتحققلاالإسلاميةالحياةإنهاض

إلتأصيل:هماأساسيتينركيزتينخلالمنيتحققالإسلاميالفكروإنهاض

..والتجديد

ى!حوصفاءهأصالفلهيعيدالفكرفيداخليبعثهووالتاصيل

التيوالأدرانوالرواسبالشوائبمنويطهرهصفاءهافيكاللؤلؤةيصبح

لته.ورونقةبجماليتهليظهر،إشراقهمنوتحجبوهجهمنتمتص

الواقعصياغةعنيمكنهالفكرحركيةفيخارجيبعثهووالتجديد

والاقتصاديةالاجتماعيةالحياةوتعود،الدينبهديتسترشدلكيوالحياة

..وتوحيدهالدينلهديوالسياسيةوالثقافيةوالتربوية

لانالذي،تأصيلغيرمنتجديدفلا،التجديدتاعدةهووالتاصيل

لا،الصافيةالأصيلةمنابعهامنالسليموجههاعلىالإسلاميةالشريعةيفهم

الفكرفيمجددآنيكووأنإسلاميآتجديدآالحياةيجددأنيمكن

..الإسلامي
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وأ،الواقععنبعيدآبالتراثانشغالآليسالتأصيلأنأخرىجهةمن

التأصلبل..وجديدحاضرهوماعنوالانقطاعقديمهوماعلىالانغلاق

اتشريعومنابعلمصادروالحليلالفهممنم!هجيةمنظومةهوفىءكلقبل

الانشغاكليسالتأصيلأنكما..والانسانيالإسلاميللتراثثمالإسلامي

الفكرةبلورةأي،بالواقعثمأولآبالفكرانشغالهوبل،الواقععنبالفكر

إطارهوتحديدالموضوعأوالواقعتشخيصثمومنومنهجتهالايضاحها

..وخصوصياته

والأفكارالقيموتنزيلتحويلعمليةأي،للتجديدهو)ذآفالتأصيل

كمالا،وتطوراتهاتجديداتهاالحياةعلىالإسلاميةوالمبادىءوالمفاهيم

هذهتكييفبمعنىولا،الحاضرمعيتنا!سبلاالذيالماضيفيطبقت

هذهتحويربمعنىولا،الحياةهيوكماالواقعهوكماوالمفاهيمالقيم

تحتولئهاجوهرهاعنيحرفهابماعليهاالتعديلاتلادخالوتأويلهاالقيم

لابالقيمتجديد!الواقعهوفالتأصيل..وضروراتهالتطبيقشروطعنوان

الواقعولأن،حضاريةوالقيممتخلفةالحياةلأن،بالواقعالقيمتجديد

..الهيةوالقيمبشري

قشرية،لاوجوهرية،ناقصةلاتامةتكونانينبغيتطبقحينفالقيم

المخلالتأويلبمعنى،الناسفهمفيلاوالوحيالقرآنفهمفيهيوكما

القاصر.الناقمأووالفهم

للغايةدقيقة،والتجديدالتاصيل"العمليةهذهأنكمنكتشفهنامن

.والكفاءةالمستوىعاليةعلميةخبرةإلىوبحاجة

منجانبهناك،الإسلامقيممعالتعاملفيوالثباتالصلابةهذهمع

قدالزماناختلافإن)و،الضرورةبأحكاميعرففيماوالتسامحالمرونة
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ترتبطالتسامحمنكثيرةوجوانب(؟)(الأحكاماختلاففييؤثر

الفقهكتبفيمصنفةوهيحالتهوشروطالموضوعبخصوصيات

عليه.والمتفقوال!ابتةالمنضبطةالقواعدمنإطارفي،والأصول

قضايافيالإسلامأحكامأنيطرحمنهناكاليومدالىالقدمومنذ

أصحابيطرحهسؤال،؟حيمئدالعملهوفماتطبيقهاالصعبمنالمرأة

..الإشكاليةهذه

علىيتربىلامنإننقول،السؤالهذاتفاصيلفيالخوضعنبعيدآ

فيه،جانبأيتطبيقعليهيصعبف!نه،ومبادئه4بقيهيلتزمولا-الاسلام

..المرأةقضاياذلكفيبما

فيالإسلامبقيمالتمسكإلىنكونماأحوجمرحلةفي)نناوالحقيقة

ونقرأهونسمعهنراهفما،ذلكعلىنستشهدأننحتاجولا،المرأةجانب

ذلك.علىشاهدأعظم

المسألةفيوالخطورةالحساسيةغايةفيمشكلةعلىوقفناهناونحن

التأصيلبينالفصلم!ثمكلةوهي،الإسلاميالإطارداخلالثقافية

منجدآوقليل.تأصيلبلاوتجديد،تجديدبلاتأصيلفهناك،والتجديد

الحداثةفتيار.والتجديدالتأصيلعمليةفيوالخبرةالقدرةأصحابهم

الفكرفيتجديدأنهعلىوالثقافيالفكريعملهمنميزلاوالمعاصرة

الجانبوكذا..التاصيلمنصلبةقاعدةعلىيستندلالأنهالإسلامي

تشددوانالإسلاميالفكرفيمجددآليسوالتقليديالسلفيفالتيارالآخر

العلوممعرفةإلىيفتقدلأنهالإسلامعنوبالدفاعالإسلاميبالتراث

،2ج،المدرسيتقيمحمدالسيد.ومقاصدهمناهجهيمال!مإلاالتثصريع(1)

.44ص
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ومعرفةالواقعتشخيصفيوحيويةأساسيةهيالتيالحديثةالاجتماعية

..التشخيمهذاوفقعلىالتجديدوبالتاليومكوناتهشروطه

اساسهماالاسلاميالفكرفيوالتجديدالتأصيلإننقولهذابعد

..والعقلالوحي

تاصيلولا..التجديدركيزةهووالعقل،التأصيلركيزةهوفالوحي

العقل.غيرمنتجديدولا،الوحيغيرمن

نفهمهأنبمكنلاالاسلامأنيعنيالتأصيلركيزةهوالذيفالوحي

سنةهوالذيالتطور)و..عنهخارجبمنهجلاوبمنهجهذاتهبالإسلامإلآ

تطورتظذا،العقلهديضمنيكونأنبدلاالبشريةالحياةفيالله

فعليناسابفآكانعغامختلفالشرعيللحكمبتطبيقالعقلوأمبرالظروف

.(1"(اتباعه

العقل)لأن،الحكملتطبيقوالعقلالحكملاستنباطوالوحي

والتمييزوالتلقيوالنظروالفهمالإدراكأداةهول!نسانالإنساني

عالمفيوالفعلالوجودمسؤوليةلأداءالإنسانوسيلةوهو،والموازنة

الأساسيةالوسيلةأنهجانبإلىفطرةمنعأوبماوالعقل.والحياةالشهادة

والحياةالانسانبينوالعلاقاتالمعانيبديهياتذاتهفييحويف!نهللادراك

هذافيالأساسيةومفاهيمهمنطقهعليهاويبني،والكائناتوالوجود

توجدولاوعيولافهميوجدولاإدراكيوجدلاالعقلودون،الوجود

.(2"(مسؤولية

والحياةالواقععلىالوحيتنزيلمنهجيةلنايرسمالذيهووالعقل

.64ص.نغسهالمصدر(1)

.119ص،صليمانأبوأحمدالحميدعد.د.المسلمالعقلأزمة(2)
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المنهجا!ليتشوشالعقلغيرومن،بايأصيلوتطويرهالتجديدها

الوحي.تطبيقكيفبةفيويضطرب

والتراثالبشريةالتجاربمنالاستفادةيتطلبالتجديدأنكما

الآخرين،تجاربمنيستفيدأنللعقل-الوحي-تركوقد)الانساني

.(؟"(اللاحقنومعارف،السابقينبتراثوينتفع

قلوبلهمفتكونالأرضفييسيرواأفلم،:تعالىقولهفيكما

القلوبتعمىولكنالأبصارتعمىلاف!نها،بهايسمعوناذانأوبهايعقلون

.(2)(الصدورفيالني

.(3)(الأبصارأولييافاعتبروا،:تعالىوقوله

كنتمانعلممنأثارةأوهذافبلمنبكتابأك!وني،:تعالىوتوله

.(4)(صادقبن

:!ص!ا!رمالرسولعنالشريفالحديثفيو

.(5)(بهاأحقفهووجدهافجث،المؤمنضالةالحكمةكلمة)

مجالفيهيإنماالشورى)و،الشورىإلىبحاجةالتجديدأنكما

.لتحقيقالسبلأحسنمعرفةوهوألا،إليهالموكلةوالوظائفالعقلحركة

الأحكامعليهايطبقالتيالخارجيةالموضوعاتوتحديد،الساميةالقيم

.(6"(الث!رعية

.66ص،القرضاوييوصف.د.للاسلامالعامةالخصائص(؟)

.46آيةالحج،الكريمالقرآن(2)

.2آية،الحثر،الكريمالقرآن(3)

.4آية،الأحقاف،الكريمالقرآن(4)

.99ص،2ج،المجليالعلامة.الأنواربحار(5)

.257ص.ومقاصد.مناهجهالإسلاميالثريع(6)
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تقيمحمدالسيدالعلامةيقولالعقلركيزتهالتجديدأنوكيف

التطويرإلىصريحةدعوةهيالعقلإلىالقرآندعوةإن):المدرسي

اطارفيوتطبيقهاالريعة.فهمضرورةالىدعوةأنهاآخروبتعبير،وفقه

.(1)(إليهذاتهاالشريعةتدعوالذيالعقل

.24ص.نفسهالمصدر(1)
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(الهتني!اذذبا!ثلابيكال!ثليأالطتل

،الإسلامفياكتشافآليسوالمرونةالصاتأو،والمتغيراتالثوابت

،الفردصعيدعلىكما.والأحكامالقيمفيوواقعيةشاخصةحقيقةهيبل

والتطوروالإنسانيةالواقعيةدلائلمنوهذا-أيضآ-المجتمعصعيدعلىهي

.الإسلامفيوالخلود

شريعةفيتوجدلا،الاسلاملرسالةالبارزةالخصيصةوهذه)

وضعية.ولاسماوية

سجلحتى،أحيانآالجمودبل،الثباتتمثل-عادة-فالسماوية

العلمية،الحركاتوجهفيوقوفهمرجالاتهامنكثيرعلىال!اريخ

وأالتشريعأوالفكرميدانفيجديدلكلورفضهم،الكبرىوالتحريرية

التنظيم.

ولهذا،المطلقةالمرونة-عادة-تمثلفهي،الوضعيةالشرائعوأما

.حالعلىتستقرتكادولا،دائمتغيرفينراها

السماوية،والرسالاتالشرائعبهاللهختمالذي،الإسلامولكن
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والتطورالمرونةوعنصر،والخلودالثباتعنصرفيهاللهأودع

.(1"(معآ

كانتلماذاالقرضاويالدكتوريوضحالكلامهذاعلىالهامشوفي

لزمن،مرحليةكانت)لأنهابالثباتتتصفالإسلامقبلالسماويةالشرائع

التي،المرونةإلىحاجةفيتكنفلم،مخصوصينولقوم،موقوت

الناسإلىرسولهبعثالذي،الإسلامبخلاف،والخلودللعمومتؤهلها

.(2)(النبيونبهوخيم،كافة

الدكتورذلكيستكشفالكريمالقرآنفيوالمرونةالثباتوعن

وإذا،:تعالىقولهفييتمثلالثباتإن)منهاعديدةحقائقفيالقرضاوي

تتبعولاالثهأنزلبمااحكموأن،(3"(بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتم

فأوجب.(8"(إلبكاللهأنزلمابعفسعنبفننوكأنواحذرهم،أهواءهم

وكل،الأهواءإتباعمنوالحذر،اللهأنزلمابكلوالالتزامبالعدلالتقثد

مجالفيقطعآالثباتجانبيمثلفهو،فيهللتساهلمجاللامماهذا

.والقضاءالحكم

والتقاضي.للقضاءمعينبشكلالالتزامعدمفيالمرونةوتتمثل

مأالمفردالقاضيأسلوبعلىيسيروهل؟أكثرأودرجةمنيكونوهل

وأخرىجناياتمحكمةهناكيكونوهل؟الجماعيةالمحكمةأسلوبعلى

الحلوأهل،الأمرأوليلاجتهادمتروكهذاكل.الخ..للمدنيات

ورفع،العدلإقامةإلأفيهقصدللشارعوليس،الأمورهذهمثلفيوالعقد

.216ص.ل!سلامالعامةالخصائص(1)

.162ص.نفسهالمصدر(2)

.58آية،ءا!شلا،الكريمالقرآن(3،

.49آية،المائدة،الكريمالقرآن(41
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.(1"(المفسدةودرء،المصلحةوتحقيق،الظلم

ولحموالدمالميتةعلبكمحزمتةةتعالىقوله-أيضآ-الثباتومن

وما،والئطيحةوالمتر*يةوالموقودةوالمنخنفة،بهاللهلغيرأهلوماالخنزير

،بالأزلامتستقسمواوأن،الئصبعلىذبحوما،ذكيتمماالأالشبعكل

تخشوهمفلا،دينكممنكفرواالذينبئساليوم،فسقذلكم
.(2)(واخشون

غيرمخمصةفياضطزفمنة:تعالىقولهفييتمثلالمرونةوجانب

الضروراتبمبدأالأخذهناوالمرونة(3)(رحيمغفوراللهن!فلاثممتجانف

غيرفيمقيدةالضرورةهذهوحتى،والاستثنائيةالخاصةالحالاتفي

لأنذلكفيالتوسعوعدم(لإثممتجانفغير،الحراموتعمدالقصد

بقدرها.مقدرةالضرورة

محمدالسيدالعلأمةيقولالفقهوأصولالإسلاميالتشريعمجالوفي

وسعناترانا،عامةبصفةمهملآ،المتغيراتنظامظلىبينما)المدرسيتقي

حكمعنجديآنتحدثفلم.الثوابتتعالجالتيالشرعيةالأدلةإطار

إصدارفييعتمدهاالتيوالأسس،الفقيهولايةحدودأو،الشرائع

السياسيةالقضاياولا،والمهمالأهمفقهن!الجلمكما،الأحكام

الثانوية"العناوينةالطوارىءقوانينأبعادولا،المستحدثةوالاقتصادية

.والاضطراروالحرجالضررقاعدةمثل

منالثوابتمجالوسعناترانا،بالفراغول!حساس،المقابلفي

منبالرغماعتمدناهاالتي،الأدلةمنمزيدإلىنحتاججعلنامما،الشريعة

.223ص،نفسهالمصدر(1)

.3آية،المائدة،الكريمالقرآن(2)

.3آية،المائدة،الكريمالقرآن(3)
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.(؟)(المتغيراتادلةبمعارضةقيامهاعدمأو،بعضهاضعف

الذيوالمعاصرةالحداثةتياريطالعناالإسلاميالفكرمجالوفي

علىحتىفيهايتغلبالمتغيراتمننظامإلىالإسلاميخضعأنيحاول

بينأي،الإسلاممنهوماوبينالتراثمنفومابينيفرقولا،الثوابت

العقلمنهجعلىالدينوتحكيم.ربانيوحيهوومابشرياجتهادهوما

هذامعيتناسبماأنمنطقهموفي،العصرمعيتام!بماالدينمنفيأخذ

صالحهوماأنوبالتالي،قادمعصرمعيتناسببالضرورةليسالعصر

ومقبولآصالحآيكونأنبالضرورةليس،العصرلهذاالدينمنومقبول

.وهكذا،مختلفآخرلعصر

لأنهاالعصرتناسبلاالمراةفيالاسلامأحكامأنهؤلاءتصوروفي

الحداثةلقيماستجابةتطبيفهابفضلفلاوبالتالي،الجمالقيمتعارض

.والتطور

الىينظرالإسلاميالفكرداخلمناتجاههناكالآخرالجافبفي

الاسلاملتمييعابتكرتمقولةهذهوان،متغيراتبلاثوابتأنهعلىالاسلام

هذاولتوثيقالإسلاميالعقلدارباكالفكريةالضبابيةمنأجواءلاشاعة

وأحيانآ،الإسلامفيوالمتغيرالثابتفصطلح)إنيقولمنهناكالرأي

هذاتصعيدفيبعفالمستنيريني!نشطاذ"والمتحولالثابت"بصورةيطرح

التجديد"وجهةعليهيؤسسونثم،الدينيالحوارفيواشاعتهالمصطلح

الأولى،الخطوة)جراءمنلنابدلاإنه:بقولهحديثهيبدأمنفترى"الدينى

الجدلويشتدمتغير.،هووماالدينفيثابتهومابينالتفريقضرورةوهي

نا:بقولهالحديثيقطعنابغتهمفتجد،العلمأهلوبينفرقائهمبين

.051ص.ومقاصدهمناهجهالاصلاميالتريع(1)
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وآخرأالدينمسالةفيوالمتغيرالثابتبيننفزقلاأنناالأساسيةالمشكلة

محلوالمتغير،المتغيرمحلالثابتنجعلأنمنالتحذيرأشديحذر

متير"عنبالحديثقريبآاحدهمعليناخرجنربما،ندريولا،الئابت

المصطلح-هذاأن-السياقهذامنويلاحظ81المتغيرثابت"و8الثابت

منهمأحدأوأتحدى،الدلالةمحددوليس،علميآمضبوطغير-وأشباهه

من،متغير5هووما8ئابت،هولمامضبوطعلميمعنىعلىيدلنيأن

والدليل.بالبئنةحديثهيرفقأنعلى،الدين

أمرهو،وأشباههالمصطلحهذافيالدلالةوضوحعدمأنوالحقيقة

العلمي،واتميع،الفكريةالضبابيةمنأجواءلإشاعةوذلك،مقصود

ترهق،طريفةجديدةمصطلحاتخلفبلهاثهالاسلاميالعقللارباك

كانتولوحتى،تكوينهاورشاقة،امشعمالهابسهولةنغريهمابقدرالباحث

."؟)(قيمةولاطائلبلا

والاحاطةالدقةيفتقدالذيالرأيهذامنافشةبصددولسنا

أقروامنوالعلماءالمفكرينمنالإملاميةالمدرسةففي،والموضوعية

كتابهفي8قطبسيد5!ريبأوظنغيرمنالحقيقةهذهتثبيت

يوم!ف"الشيخوالدكتور،،ومقوماتهالإسلاميالتصورخصائص"

وغيرهم.،8ل!سلامالعامةالخصائمى8تابه3في،القرضاوي

عنصريحرأيمنفيهابماالكتاباتهذهغابتكيفأدريولا

8المستنيرون"همالمذكورالمصطلحوراءيقفمنأنصؤرالذيالكاتب

.تعبيرهحذعلى

هوالمتغيراتوركيزة،الوحيهوالثوابتركيزةانهناوالشاهد

.58ص،ملطانجمال.الاملاميالفكرتجديد(1)
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..العقل

لاالتيوالغاياتالأهدافمجالهالإسلاميةالشريعةفيالثباتلأن

مجالهماوالمتفيروالمرونةالوحياختصاعىمنوهذاتتغيرولاتتبدل

ف!نهاولهذاوالزمانالمكانقانونمعوتعيرتتبدلالتيوالأساليبالوسائل

..العقلاختصاصمن

اختصاصمنهذايكونأنوطبيعيآوالكلياتالأصولمجالهوالثبات

منوهذاوالجزئياتالفروعفيمجالهماوالمتغيروالمرونة،الوحي

..العقلإدراكات

يبتكر،أن)للعقلتركالوحيإنالقرضاويالدكتوريقولوكما

الحقحدودمتزمآمادام،شاءماالدنياوامورالحياةوسائلفيويخنرع

.(؟"("الدنيامننصيبكتنسولا"8دنياكمبشؤونأعلمأنتم"والعدل

الحياةوشؤونالشهادةعالمإلىينصرفعقلالمسلمالعقل)ولأن

علىشأنهالاصلاحورعايتهاوتنظيمهاتسخيرهاالىيسعى،والكاثنات

اللهأوعوما،وطباعهاووقائعهابأحوالهاالموضوعيةالمعرفةمنأساس

الحقوأوامرالوحيتوجيهوفقالخلافةلمعنىتحقيقآونواميسسننمنفيها

."2"(المنزلةوأحكامهاالريعةومقاصد

محتوىهي،والحاجاتوالضروراتوالعرف،الزمانمعرفة)لان

الإحاطةبلزومالعقليحكمولذلك،الوافعةبالحوادثتتصلالتيالفتاوى

.(3"(فتوىأياصدارقبلبهاعلمآ

.65عى.للاملامالعامةالخصائص(1)

.115ص.لهمصلمالعقلأزمة(2)

.156ص،\ج.ومقاصد.مناهجهالإملاميعير!ثتلا(3)
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وحجةأمارةوهوالاسلاميالفقهأصولفيبهيؤخذالذيوالعرف

وكذا.الإسلاميالتشريعفيالمتغيراتنظامتقنينمنجزءهوإنماعقلية

العلأمةيقولكمافالاجماع،الإسلاميالفقهأصولفيأخرىجوانبفي

اتفاقفمفاه،الشريعةثوابتفييكونما:الأول:قسمان)المدرسي

منأمارةوهو،الشريعةحكمعناتفاقهميكشف،الفقهاءمنعدد

ولأنه،العقلاءعندللاطمئ!انافادتهأساسعلىقائمةوحجيت،الأمارات

.الأماراتسائربشروطفيتحدد،عقلائيطريق

فمعنى،المسلمينشؤونفيأي،المتغيراتفييكونما:الثاني

.(؟"(الآراءكثريةآنئدالاجماع

فيلهدخللاالعقلأنبمعنىتامآليسهناالحذأنملاحظةمع

..المتغيراتعلىلهتأثيرلاالوحيوأنالثوابت

.221ص،2ج.نفسهالمصدر(1)
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التا

الثه

(1

الطبيميهالمل!!أا!جتهالمحيهالطل!،بيديلث!لا(الطت!

للصعوبة،العلملنشأةتاريخيآتحديدآهناكليسأنبهالمسلممن

قالحينمابدأتالعلمنشأة)ننقولانالأ،القضيةبهذهتحيطالتيمة

خلقمعانيعنيوهذا(\"(كلهاالأصماءآدموعخ،:وتعالىسبحانه

.31آية،البقرة،الكريمالقرآن(

الأسماءمآوعخة،الطبرسللثخ،البيانمجمع،عنالآيةهذ.قفسيرفيوجاء

لإشارةوجهولافيهافالدةلامعانيبلاالأسماءاذ،الأسماءمعانيعئمهأي(كلها

وعمارةوالصناعاتالأصماءجميععثمهوتعالىسبحافهأنهوقيل..بهاالفضيلة

ماوجميعومنافعهاالأثمجاروغرصالمعادنوامتخراجوالأدويةوالأطعمةالأراضين

المتأخرين.كثروعنجبيربنومجاهدعباسابنعنوالدنياالدينبعمارةيتعلق

به!يتكلمالتياللغاتبجميعيخلقلموماخلقماكفهاالأثياءأمماءعتمهأنهوتيل

الأراضينفقالالآيةهذ.عنمألأنه!الصادقعنرويوقد.بعد.ولد.

عئمه.مماالبساطوهذافقالتحتهبياطالىنظرثموالأوديةوالعابوالجبال

الأش!اءألعابعفمهأنهولهمل.الربععنفزي!هوأمماءالملالكهأصماءعلمهأنهوله!ل

أبلغوهذا.لماذايصلحوالحمارالماذايصلحالفرسأنوهووخواصهاومعانيها

علىتتغيرالأثياءوألقابوالأوقاتالأزمنةبتغيرتتغيرلاوخواصهاءاي!ثألامعانيلأن

الأزمنة.طول

معرفةقلبهأوعبأنعنمهفقيلالأسماءم%تعالىاللهتعليمكيفيةنياختلفئم

لكونه=لهمعجزةذلكوكانكقهاالأصماءبتلكيتكلمفكانبهالسانهوفتقالأصماء
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..العلممعهنشاونشاتهالانسان

هيالفلسفةأصبحتأنالى،منحدآواحدآبدابنهفيالعلموكان

6دمالتربعد،الفلسفةعنالعلومانفصلتأنالى،العلوموقاعدةمحور

حيثالحدبثالتقسبمالىوصلتأنإلىالعلومهذهفيوالنوعيالكمي

الرياضياتوأداتهاوالطبيعةالمادةمحورهاطبيعيةعلومالىالعلومف!مت

تطبيقية،وعلوم،أساسيةعلوم:قسمينالىأيضآوتقسم،والتجربة

والعلوم،الهتدسةعداماالطبيعيةالعلومجميعهيالأساسيةوالعلوم

المخلفة.بتطبيقاتهاالهدسةهيالتطبيقية

منبهيحيطوماالانسانمحورهاواجتماعيةانسانيةعلوموالى

..وسياسيآوتاريخيآواجتماعيآوتربويآثقافيآشاملةوتأثيراتمؤثرات

عنوفصلهاتجزئتهايصحلاوتداخلوترابطتكاملالعلومهذهوبين

هوبلالعلمذاتفيتقسيمآليسجوهرهفيالمذكوروالتقسيم،بعض

وحضارتهالإنسانلخدمةمسخرةالعلومأيوهيغيرلاالمنهجفيتقسيم

..وعبوديتهوتعالىسبحانهاللهولتوحيد

العلومومحوريةالعلومهذهتكاملعلىتقومانماانسانيةحضارةوكل

الملانكةلغةعنمهوفبل.بهاالعلمالىاضطر.بأنللاهاعئمهوفيل.للعامةفافصآ

.اللغاتمائراللغةبتلكوعئمه

لغةكلفيأممائهاوعفمهءاي!ثألاتلكأحضربأنالأثخاعىأساءعفمهانماوقيل

.96ص،\ج.ضرروأيفيهنفعوأييصلحثيءلأيوأنه

مبيلعلىالعلومجميعالانسانعخوتعالىسبحانهاللهأنندركآيةهذ.تفشرومن

لالأفنا،شاخصةبصورةويتضحيتكاملأنبعدالشءعلىيطلقالاصموأنالقابلية

هرجةالىتصلحتىالذهنداخلفيتتطورانماوالمعرفة،بأصمائهاالأالأثياءنفهم

الأضياءعلىتطلقءام!مألاأنيعنيوهذا،معلومآالثيءيصبحوعندئدالاسم

..والعلومالمعلومة
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..خاصبشكلالاجتماعية

نبهتمنأولهيوتعالىسبحانهاللهمنالمنزلةالسماويةوالرسالات

فيها،الخيرةالمواهبوتنميةلتزكيتهاذاتهفيوالتفكيرنفسهالىالانسان

كلمتهسقراطقالمنذ)بدأالإنسانفيالتفكيرأنمنيعتقدمابعكس

يوجهالتيالمهاممنالإنسانفيالتفكيرأصبح،نفسكإعرف8المشهورة

باشقلالهالعلمشعوربازدياد،ولكن.الدوامعلىعنايتهالفيلسوفاليها

تشترك،الطبيعةلعلومموازيةانسانيةعلوموضعفكرةنمت،وب!مكانياته

.(؟"(المنهجفييكنلمان،الأقلعلىالروحفيمعها

بعينتؤخذلمالسماويةوالرسالاتالدياناتأنوالخطاوالمشكلة

.والأفكاروالمناهجللعلومالتأريخعملياتفيالاعتبار

علىيتقدمالاجتماعيةبالعلومالاهتمامكانالسابقةالقرونوفي

وانصبالطبيعيةالعلومتقدمتالحديثالعصرفيبيضما،الطبيعيةالعلوم

انحسارآشهدتالتيالاجتماعيةالعلوممنبكثيركثرعليهاالاهتمام

بينوالنزاعبلوالانفصالالقطيعةحصلتأنبعدخصوصآ،ملحوظآ

الانسانية:العلومقيامامكانإنكارحذالىالبعضىذهب)حتىالعلمين

صانعنفسهالوقتفيكان)ذا،للعلمموضوعآالإنسانيكونأنيمكننهل

دون،الأشياءمنشيءمجزدالىالإنساننرجعاننستطيعوهل،3العلم

مجالإلىتنتميقدل!نسانالصحيحةالمعرفة)ن؟تمامآحقهنبخسهأن

الأساليبوفي،العمليةالحياةفيتتبدىوقد،الفلسفيالتفكيرأوالأدب

هذهتنظمالتيوالفلسفة.السياسيةالحكمةوفي،الأخلاقأوللتربيةالفنية

.(2"(اليهايضيفهماالعلملدىيكوناندون،المعرفة

.227ص8موىبول.العلوموفلسفةالمنطق(؟)

.230ص.نفسهالمصر(2)
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العلومأصحاباعنقاد)المفتعلالنزاعصورمنأخرىوصورة

الأدبنطاقفيتقعوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومبأنبعضهماوالطبيعبة

الإنسانيةالعلومأصحابواعتقاد،علومآوليستعامةثقافةوهي

معوليسالمادةمعتتعاملالطبيعيةالعلومبأنبعضهمأووالاجتماعية

.(؟"(الإنسانيةالعلومتطورلولاوصلتماإلىتصلولمالإنسان

بعضمنمحدودةكانتلانجهودآهناككانتم!ابقةفترةوفي

دقة!سابهاالطبيعيةالعلومنسقيةوفقالاجتماعيةالعلومتكييففيالعلماء

الطبيعيمنوكانتل!ث!فالمحاولاتهذهلكن،حياديةونسبيةعلمية

وواتعية.وواضحةشاخصةلأممبابتفشلأنوالمؤكد

إلىومنبهةداعيةترتفعوالأصواتالقرنهذامنالثانيالنصفومنذ

واجتماعيةنفسيةخانقةأزمةمنالمتقدمالعالموبالذاتالعالماليهوصلما

الاجتماعيةالعلومفيالحلهومابقدرالطبيعيةالعلومفيلهاحلآتجدلا

ماالأصواتهذهومن.العميقةمشاكلهمنالانسانيالمجتمعإخراجفي

جورج)الأمريكيالاجتماعلعالم،؟العلمينفذناهل8كتابفيجاء

عاممنذتألقكماالبشريةتاريخفيالعلمنجميتالقلماقالهومما(لندبرغ

يديهصغعمنسماويةأجراماطلاقالىأخيرآالإنسانتوصلاذ،م1960

عنالمعلوماتبمختلفأجهزتهاوبعثتالأرضمدارفيطريقهاشقت

بينماكلههذايحدث.الحينذلكحتىوجودهانجهلكناطبيعيةظاهرات

الأخرىالمميتةالأسلحةدانتاجالصواريخصناعةنيمماثلةتطوراتتجري

هذهيداهصنعتالذيالجيلافناءامكانمنالتخوفيبرربشكل

منهابقي)ذاهبهاللاحقةالأجيالأوالجيلهذايتمكنفهل.المعجزات

.8صم1990يناير،الرابعالعدد،العثرونالمجلد(الكويت)الفكرعالم(1،
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علىقادرةتكونالبشربينالاجتماعيةبالعلاقاتتعنىعلومتنميةمن،شيء

ايجابيبشكلالإنسانلبنياليومالمتوفرةوالأجهزةالطاقاتتستخدمأن

منمروعينيقفونأنفسهمالطبيعياتعلماءحتىنجدالسؤالهذاأمام؟بئاة

أيديهم،صنتمااستعمالعلىتترتبأنيمكنالتيالاجتماعيةالعواتب

بينترتفعالزالصرخاتالىأصواتهمضمالىأحيانآيعمدوننراهملذلك

فيالحلوأن(؟"(الطبيعيةالعلومفياليدكفيشبهبمامطالبةوالفينةالفينة

منالإنسانفهمفيقدرةمنلهابماالاجتماعيةالعلومتطويرفيالكاتبنظر

عميقة.بصورةداخله

بعلمالأخصائي8دوبورينيه"صوت-أيضآ-الأصواتهذهومن

إنسانية"كتابهفيرأيهعنعبروقدالعلومفينوبلجائزةعلىوالحائزالحياة

تيارعنتعبرالأصواتوهذه.(2"،الماديةللحضارةعلينقدالإنسان

تفاقممعالتيارهذايتعاظملآخروقتومن،الغربفييتنامىومايزالكان

..مسبوقةغيربصورةالغربيالمجتمعأزمات

الاج!ماعية،العلومالىالعودةبضرورةيتنامىالذيالوعيهذاومع

غيرباتتوأنهاالعلومهذهفيحتىأزمةعنالبعضعنداعتقادهناكذلكمع

جورج)أنحتى،لهاحذووضعمشاكلهوفهمالمجتمعتطويرعلىقادرة

الاجتماعيةللعلوموبشدةوينتصرالطبيعيةالعلوموبشدةينتقدالذي(لندبرغ

مماكثيرآأنفيشكلاا:يقولحيثالعلومهذهحتىينتقدالآخرهو

منوممثربلالفائدةعديمهو،الاجتماعيةالعلومحقلفي،اليومنعفمه

.9ص،لنلإبرغجورج.؟العلمينقلىناهل(1)

وصدرت،م1970عامبريطائيافيالأولىللمرةالإنكليزيةباللغةالكتابطغ(2)

الرمالةدارعن،الطويلصبحيد.نبيلتعريب،م1979منةفيالعربيةترجمته

.ببروت
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منفيهالماداعادةالسالفةالأجياللأخطاءترديدعنعبارةلأنه،ذلك

باستمرارفيهاالنقمولوتداركالمعارفتفحعىيجرلموما.وأفكاراهواء

ال!قدمسبيلفيعائقآيصبحقدالتعليمن!فالعلميالبحثطريقعن

.(؟)(ذلكعلىمعوانآيكونانمنبدلآالاجتماعي

ميدانم1636عامتاسيسهامنذتتصدرالتي8هارفاردآوجامعة

بالاقترابمنهجهافيتحولآتشهدالأمريكيةالمتحدةالولاياثفيالتعليم

العلومأهميةعلىسيشددالجديدالمنهجأناذ)الاتجماعيةالعلوممن

النفسيةالجوانبفهمبدونالانسانبانمنهاايمانآوالاجتماعيةالإنسانية

النواحيفيالمستجداتمعوالتفاعلالتجاوبعلىيقدرلنللحياة

الجامعةرئاسة(نستاينرودنيل)تسخبمناسبةذلككان(2"(التفنية

لها.والعشرينالسادسالرئيسليصبح

الطبيعية،والعلومالاجتماعيةالعلومبينالتكاملهوالسليموالتصور

الانفصالفيالخطورةوأن،للثانيةومرشدةموجهةفلسفةالأولىتكونوأن

وسلامتهالإنسانسعادةفيالطبيعيةالعلومتوظفأنمنفبدل،بينهما

وحضارته.ل!نسانمتصورةغيرخطورةتشكلبدأت

لامافهذاالعلومهذهلكلواحدآمنهجآنضعأنهنايعنيلاوالتكإمل

ترسمواحدةفلسفةالعلومهذهبينيكونأنوانما،والعقلالعلميقبله

حضارته.ورقيالإنسانسعادةيخدمبماالعلومهذهوتطفعاتأهداف

ولهذا،الاجتماعيةعالعلومواختصاطممنالفلسفةهذهووضع

الأفلرلأنها،الطبيعيةللعلومالمحورموقعفيالاجتماعياتتكونأنينبغي

.17ص.!العلمينقذناهل(1)

.م1992يناير4787،6الع!د،عرةالرابعةالنة(لندناالأومطالرق(2)
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..الأساسيةوحاجاتهالإنسانفهمعلى

تقسيمبعنواندانما،العلمتقسيمبعنوانلانقبلهالتقسيموهذا

ليستوالاجتماعياتعلمالطبيعياتإننقولفلا،والمنهبئالموضوع

..يتجزألاواحدفالعلم،بعلم

العلوموركيزة،الوحيهوالاجتماعيةالعلومركيزةان:والخلاصة

..العقلهوالطبيعية

وهي،الثقافيةالعلومعليهاويطلقثقافةهيالاجتماعيةالعلوملأن

وقيمابوآفكروهي،الأخلاقيةبالعلوآعليهاأطلقأنوسبقأخلاق

الثقافةمصدرلأنهالوحيهوالعلومهذهركيزةكانتهنامن،ومبادىء

.والمبادىءوالقيموالأخلاق

فكرمنتبلورتأنهاوالمعاصرةالحديثةالاجتماعيةالعلومومشكلة

وافقماالاجتماعيةالعلومهذهمنناخذونحن،الوحيعنبعيدوضعي

عارضهما.ماونرفضوالعقلالوحي

لنانؤسسانإلىبحاجةف!نناالاجتماعيةالعلوموضرورةأهميةومع

..الوحيركيزتهااجتماعيةعلومآ

والجولوجياوالكيمياءالفيزياءت!ئمملوالتيالطبيعيةالعلومأما

كلعليهايتفقعفليةعلومفهذهوغيرها.والرياضياتوالأحياءوالبايولوجيا

والحياةوالطبيعةالكونلقوانيناكتشافاتحقيقتهافيوهي،البشرعقول

..وتعالىسبحانهاللهأودعهاالتيوالأسبابوالسننالقوانين

..وفبعهامصدرهاكانأتىوتحفظترددغيرمننقبلهاالعلومفهذه

العلومفيلهدخللاالعقلانذلكيعنيلانؤكدأيضآوهنا
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نأينبغيفالوحي.الطبيعيةالعلومفيلهدخللاالوحيوأن،الاجتماعية

الطبيعية.العلوملهذهومرشدآموجهآيكون
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اللثل!ا5ة(ممالمالنيبممال!بيديلث!لا(المت!

وماالغيببمعرفةمشدودآالقديمومندومآالانسانيالفكرظللقد

وكانت،والطلسماتالأساطيرفكانت،الحواسفوقهووماالطبيعةوراء

وراءوغائبآمجهولآيكونأنيمكنماوتفسيرلكشف-أيضآ-الفلسفة

الطبيعةفيغريبةحركةمننشاهدهماذلكوراءوالباعثوالحافز.الانسان

الثمستعاقبومن،النهارفيالليلويولجالليلفيالنهاريولجحيث

القوةهذهتكونومنهيمالكناجبارةخفيةقوةعنءينعىمما،والقمر

التيالأساطيروحتى،يرث!بلاالفكرفيحائرآكانماهذاأالجبارةالخفية

بصورةأجابتن)والفلسفةوحتى.بطلانهاينكفماسرعانتصدقكانت

الكثير.عندتوقفتأنهاالأالمحدودةالقليلةالأسئلةبعضعلىوهمية

حتىالغيبعلىيتعرفلأنوضروريةفعليةبحاجةالانسانوكان

المنزلةالسماويةالرسالاتفكانت،والعقليالنفسيالتوازنلنفسهيحفظ

وراءهوماوهدايةوصدقبحقللانسانكشفتالتيوتعالىسبحانهاللهمن

منهيالرسالاتهذهحتىأنالناسظنولقدالغيبفيهووماالطبيعة

قيلداذا،:تعالىقولهفيالكريمالقرآنذلكعنتحدثكماالأساطير

26؟
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.(؟"(الأولينأساطيرقالواربكمأنزلماذالهم

هذاانكفرواالدبنبقولبجادلونكجاؤوكاذاحنىء:تعالىوفوله

.(2"(الأولبنأساطبرالأ

منهممكةمشركيمننفرآأن)الآيةهذهنزولسببانوقيل

بنوعتبة،المغيرةبنوالوليد،حرببنسفيانوأبو،الحارثبنالنضر

القرآنيقرأوهوصههمووالثهرسولالىجلسواوغيرهمشيبةوأخوهربيعة

عنأحدثكمكنتمامثلالأولينأساطيرفقالمحمديقولماللنضرفقالوا

."3)(الآيةهذهاللهفأنزلالماضيةالقرون

قدرةفوقخارقةبمعاجزوالأنبياءالرسلوتعالىسيحانهاللهسددوقد

ولاكذبآولام!حرآليسالرسلهؤلاءقولبأنالناسيطمئنحتىالإنسان

بقدوةىانمافحسبالمعاجزبهذهليسالناسآمنحتى،الأولينأساطيرمن

..المقدسةللكتبوالبلاغةالبيانوسحرالأنبياء

الإنسانمعرفةكملتالتيالخاتمةالسماويةالديانةهووالإسلام

والكتبوالرسلوالملاثكةوتعالىشحانهالثهوجودعنعرفتهحيثبالغيب

هوالغيبعنوالرسالاتالرسلبواسطةالإنسانعرق،وما.الآخرواليوم

..وتعالىسبحانهاللهحكمةمنوهذا،كلهوليسبعضه

اللهكانوما،:تعالىقولهمثلذلكيؤكدماالقرآنفيجاءوقد

.(4"(الغببعلىلبطلعكم

.24آية،النحل،الكريمالقرآن(1)

.25آية،الأنعام،الكريمالقرآن(2)

.358ص،3ج.البيانمجيع(3)

.179آية،عمرانال،الكريمالقران(4)
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.(1)(أحدآفيطعلىبظهرفلاالغببعالم،:نعالىوفوله

وماالثهالأالغيبوالأرضالسماواتفيمنيعلملاقل،:وقوله

.(2"(يشعرون

وهوعلمآالانسانبهيحطلملماالقرآنفيمملآاللهضربوقد

ومارلهىأمرمنالروحقلالروحعنويسألونك،:تعالىقالفقد،الروح

.(3"(فلبلآالأالعلممنأونبنم

العلمئيطلمالانسانأنوهوذلكعفةالآيةهذهأوضحتوتد

يعرفأنأرادحينماإلآالانسانضلوما..ك!نسانطاقتهفوقلأنهالكامل

سبحانهدثهوالذاتيةاليهفيةفيكالكلام،عقلهطاقةوفوقعلمهخارجهوما

الأحاديثفيذلكئينكماالإسلاميةالشريعةعنهنهتالتيوتعالى

أبيعن،عميرأبيابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنعليفعن)،الشريفة

انمحمديا:!ىالثهعبدأبوقال:قالمسلمبنمحمدعن،أيوب

لا:فقولواذلكسمعتمف!ذااللهفييتكلمواحتىالمنطقبهميزللاالناس

.(4"(شيءلي!كمثلهالذيالواحدالثهالأاله

أبيابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنعليعن)آخرحديثوفي

القصيرعتيكبنالرحمنعبدعنالخثعمييحيىبنمحمدعن،عمير

ثمالسماءالىيدهفرفعالصفةمنشيءعن!جعفرأباسالت:قال

.(5)(هلكثئمماتعاطىمن،الجئارتعالى،الجثارتعالى:قال

.26آية،الجن،الكريمالقرآن(1)

.65آبة،الممل،الكربمالقرآن(2)

.85آبة،الاسراه،الكربمالفرآن(3)

.14ص،9ج،البهبوديباقرمحمداليئ.الكافيصحيح(4)

.؟4ص.نفطالمصدر(5)
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اللهيجمعولم،الكاملالعلمالإنسانئيطلااناقنضتاللهوحكمة

بمقداركلعليهموزعهبلالبشرمنواحدعقلفيالعلموتعالىسبحانه

علممنكلليستفيدوالشورىالتعاونعليهمفأوجب،وسعيهكسبه

الناسأعلم)!سطتورمحغداللهرسولعنالشريفالحديثوفي.الآخر

.(2"(ئخريابعضآبعضهمولينخذء(\"(علمهإلىالناصعلمجمعمن

كما،غيبلأنهالشهادةعالمعنمفصولآولامقطوعآليسوالغيب

لنايمكنلابل..والحديثةالقديمةوالمذاهبالفلسفاتمنكثيرظنهو

لأنالغيبعالمخلالمنالأوشموليتهحقيقتهعلىالشهادةعالمنفهمأن

.(3"(العلمينأفضلباللهالعلم)

.(4)(والشهادةالغببعالمةوتعالىسبحانهاللهولأن

حقيقةعلىالشهادةعالميفهملاحفيقتهعلىالغيبيفهملاوالذي

..وفلسفتهحكمته

نأمذهبأوفلسفةأورسالةأيوسلامةصحةشروطمنانبل

ماوهذا.الغيبعالمأساسفيبلفحسبالشهادةعالمليسلنايكشف

أخرىولأسبابالفثمللهذاولعفهوالحديثةالقديمةالفلسفاتفيهفشلت

عدمعلىالفلسفيةنظريتهالفكرهذاأسس،الأوروكامطالفكربتاريخيةتتصل

والفيبياتالغيبواعتبرالشهادةعالموعنالحسعنخارجهوبماالإيمان

الفكرفيوضعفآعجزآالأنفسرهلاوهذا.العلوممنولاعلمآليست

..لأوروبيا

.211ص،77ج،إلمجلسي.لأنوارابحار(1)

.32اية،الزخرف،الكريمالقرآن(2)

.529ص،6ج.ث!هريريمحمدي.الحكمةميزان(3ر

.6%،السجدة،الكريمالقرآن(4)
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عرفتالتيالوحيدةوالفلسفةالرسالةنزولهمنذالاسلامأضصوقد

الغيببينةط!ماوهموالأنبياءوالرسل..والشهادةالغيببعالمالانسان

الفكريةالانسانلث!زونغيبيآاللهتوجيه)هيوالرسالة،والشهادة

النوجبه.هذانفلفيوالناساللهببنالوم!بطهووالرسول.والعملبة

والرم!ول،يوصوحيوالرسالة.البث!رمنوالرسول،اللهمنوالرسالة

فيجديدأمرلأنهاالحياةلسننمخالفأمروالرسالة.الوحيهذاحامل

اللهلأندانمابمؤهلاتهولابطبيعتهليساللهخليفةوالرسول،الكونمسيرة

.(")(ذلكشاءقد

عالموأن،الوحياختصاصمنهوالغيبعالمأنواضحآباتوقد

الغيب،معرفةعلىيقوىلاالعقلوأن..العقلاختصاصمنالشهادة

الذيهذا،الانسانيةالحياةأجلمنالحياةفييخططالذيالعقل)فهذا

والنشاطبالحركةالحياةأمرالذيالعقلهذا،عطاياهالوجودتغمر

كيف؟الوجودوطلاسم،الحياةأسراركشفالىنورهينفذهل،المذهل

يفسركيف؟عمدغيرمنالسماءرفع،يشاهدهمامجالفيالعقللنايفشر

وهوخاسئآفيرتدطرفهإليهافيرفععليهتطلالتيالشمسيةالمجموعاثنظام

يخرجثمماتتالتيالمادةفيالحياةأسراركشفلنايفشركيف3ري!سح

يشاهدهلمماأما،يشاهدهفيماهذا!)عجابفيقويةأخرىمرةالحياةمنها

الأمورهذهكل.يتحركأنيستطيعلاالذيالمشلولمنأعجزالعقلن!ف

ومهما،محدودمخلوقالعقلأنالبديهيمنلأنهعنهاالإجابةالسهلمن

يتجاوزها،لاوغاية،يتعداهلامعينمستوىفلهوالرقيالكمالمنبلغ

العقليعبرهايكادلامسافةوالعدمالوجودبينالمسافةلأنوذلك

علىبالاحالةالأالهائلةالمسافةهذهالبشريالعفليعبركيف...البثمري

.206عى،المدرصيتقيمحمدالسيد.حضاتمواجهة.الاسلاميالفكر(1)
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.؟فيكونكن:للشيءتقولالتيالمبدعةالارادة

التعليلعنتمامآعجزالمبدعةالإرادةبهذهيعترفلماذاالعقلإن

."؟)(العصورشتىفيالفلاسفةتخبطتخبطأووالعسير

الإنسانية:الحياةفيمجالينبينالث!اطبييميز)المجالهذأوفي

تعدالتيالأعمالوكل،والعلوم،والحرفكالصنائعخالصدنيويمجال

.وحدهالدينأو،والدينبالدنيايتصلومجال،للرزقاصبابآ

بانفقطومقيد،العقوللاجتهاداتمتروكف!نهالأولالمجالاما

أنيجبف!نهالثانيالمجالاما.للمفسدةمجتنبآ،للمصلحةمحققآيكون

عقيدةبالدينيتصلفيماالعقليحكمولا،العقلعلىالشرعفيهيقدم

.(2)(النقلمعيتعارضلافيماالأوشريعة

الانسانيمدالذيالإلهيالمصدرهوالوحي)ان:والخلاصة

الكلية،وغاياتهوعلاقاتهالغيببشؤونعلممنبحاج!هاالإنسانيةوالمعرفة

.والغاياتالكياتبهذهالإنسانوعلاورتي

وهو،الأرضهذهفيوالأداءوالمعرفةللعلمالإنسانأداةهووالعقل

الحقعلاقاتإقامةفيوغايتهاالخلافةلمهمةتحقيقآوذلك،الشهادةعالم

.والإحسانوالعدل

عالمفيالإنسانموقعلتحديديتكاملانالمفهومبهذاوالعقلوالوحي

عالمفيمنهماالغايةتحقيقمنوسعيهوجودهوتمكينالشهادة

.(3"(الشهادة

.121ص،قطبسيد.ومقوماتهالاسلاميالتصورخصائص(1)

.224ص،المبيديحمادي.د.الثريعةومقاصدالناطبي(2)

.113ص.المسلمالعقلأزمة(3)
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أيضآهنالهاالنظرنلفتسلففيماعليهاكدناالتيالملاحظةوذات

عالمفيالإطلاقسبيلعلىلهدخللاالعقلأنيعنيلاالقولهذاأنمن

عالمفيلهدخللاالوحيوأن-ذلكعنالكلامفيسيأتي-كماالغيب

نقوله.لاماوهذا،الشهادة
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فهالمل!عا59بيليثلي(ال!المتل

والمدارس،الفلسفيةالمنظوماتفيالزاويةحجرهيالمعرفةنظرية

فلسفةوكل..لاتجاهاتهامشاربهابشتى،الاجتماعيةوالأنظمة،الفكرية

أساسعلىالثقافيوكيانهاالفكريبناءهاتأسسوعقيدةوأيديولوجية

فينظريةغيرمنوجادةمتماسكةفلسفةتوجدفلا،المعرفةفينظريتها

آخر.شيءأيقبلالمعرفةبنظريةالأساسفيتبدأالفلسفةإنبل،المعرفة

م!زلةلأن،المعرفةنظريةعنبالحديثالعلومكلمنالفلسفةخصتولهذا

..والأساسالقواعدمنزلةهيالعلو،افيالفلسفة

مركزآتحتلحادةفلسفيةمناقشاتالإنسانيةالمعرفةحولتدور)و

الفلسفيالانطلاقنقطةفهي،الحديثةالفلسفةوخاصةالفلسفةفيرئيسيآ

الفكرمصادرتحددلمفما،والعالمالكونعنمتماسكةفلسفةلإقامة

لونها.كانمهمادراسةبأيالقياميمكنلاوقيمهومقاييسهالبشري

مصدرتتناولالتيالمناقشةهيالضخمةالمناقشاتتلكواحدى

الركائزتستكشفأنوتحاول،والدرسبالبحثالأساسيةومنابعهاالمعرفة
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.(؟)(البشريةتملكهالذيالجبارالفكريللكيانالأولية

بصورةالإسلاميةالفلسفةفيتطرحلموان،المعرفةونظرية)

الإسلاميةالفلسفةابوابمخلففيالنظرإمعانانغير،مستقلة

فيها،مبثوثةمتفرقةمسائلهاطرحواانهمعلىالباحثيوقف،وفصولها

.(2)(مستقلكعلمإليهاينظرواولم

منبين،المعرفةمصادروتحديدتعيينفيالفلاسفةاختلفوقد

اصحابوهمللمعرفةوحيدكمصدرالحسيوالإدراكالحسإلىذهب

المدرسةاصحابوهمالعقلاعتبارالىذهبمنوبين،الحسيةالمدرسة

للمعرفةكمصدرينوالعقلالحسيرفضونثالثةطائفةوهناك.العقلية

الأمثلالمصدرهيوالعرفانيةالصوفيةوالرياضةوالاشراقالإلهامويعتبرون

..للمعرفة

صحةعلىيبرهنأنيحاولكلطويلجدلالفلسفيالفكروفي

نظريةعحةنيطرفكليشككالسلبيالجانبوفي،لهاوينتصرنظريته

فيها.الضعفنقاطويبرزالآخرالطرف

يستفيدف!نه،الإسلاميالمنطقفي،متكاملةواضحةرؤيةولوجود)

وهكذا.فيهاالسلبيةالجوانبعنبعيدآ،بهالمتصلةالتجاربكافةمن

المنطقية:المذاهبمنيستفيد

والمذهب.بالعقلوكفربالحسآمنالذي،الحسيكالمذهب

الآبة.عكسالذيالعفلي

.57ص،الصدرباترمحمدالسيد.نلفتنا(1)

سبحاني،جعفراليئ.والإلهياتوالفلسفةالعلمإلىالمدخل:المعرفةنظرية(2)

.11عرط
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فيالضعفمنجانبإلىمنهاواحدكلتنبهالتيالنسبيةوالمذاهب

والمسيةالاجتماعيةالمذاهبمن..غيرهإلىيتنهولمالإنسانفكر

الحياةحقولمنواحدحقلفينظرهمنهاواحدكلركزوالتيوالاقتصادية

ولكن.الإنسانعندالخطامصدروكذلك.المعرفةمصدرهوأنهوظن

صحيحة.مصادرهيالمعرفةمصادركلأنيرىالإسلاميالمنطق

كلمننستفيدأنوعلينا..الاستفادةممكنمضهاالناشئةوالمعرفة

.(1"(المعرفةصادر

رؤيةعلىويرتكزينطلقالذيالإيجابيالإسلاميالتصورهذامع

المعرفة،نظريةفيوأساسيآمهمآمصدرآيضيف--أيضآف!نه،واضحة

داليه،المعرفةمصادرأوثقمن)وأنهبالحسالتصديقفمع8الوحيآوهو

عقليةمعرفةهناككانتلماولولاه،والنظريةالضروريةالمعارفكلتنتهي

.(2)(إشراقيةولا

هناكذلكمع.وجبارةخارقةإدراكيةقوةوأنهبالعقلالتصديقومع

كانما،ل!نسانبالنسبةوجوهريةكبرىمعارفعنلناكشفالذيالوحي

تلكالىتصلأنبمقدورهاالأخرىالفرعيةالمصادرولاالحسولاالعقل

فيومصيرهوغايتوبصيرتههداهالإنسانعرفخلالهامنالتيالمعارف

..الحياةهذه

الذيالتكامل،المعرفةمصادرالإسلاميالتصورفيتكاملتوبذلك

أشملأننعتقدولهذا..والفلسفيةالفكريةالمدارسكلفييتحققلم

..الإسلاميةالمعرفةفيهووالإنسانوالعالمللكونتصوروأكملمعرفة

.139ص،المدرميتقيمحهدالسيد.ومناهجهأصولهالاسلاميالمنطق(1)

.137ص،سبحانيجعفرالثخ.المعرفةفظرية(2)
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منالانناناوتيمهما،غير.الوحيمنناقصةإنسانيةمعرفةوكل

،وحد.بالعلمغرورهالانسانيكشفالذياليومذلكيأتيوسوف.علم

..ناقصةمعرفتهوان

عنب!مشاد.الكافي)ففي،ذلكيؤكدماالشريفةالأحاديثومن

الصادقوهوكتابهعليكمأنزلالجبارالعزيز)ن:!الصادقالإمام

،والأرضالسماءوخبر،بعدكمومنقبلكممنوخبرخبركمفيه،البار

.(لتعجبتمذلكعنيخبركممنأتاكمولو

كلتبيانالقرآنفيأنزل-تعالى-اللهإن:قال!صعنهوب!سناده)

عبديستطيعلاحتىالعباداليهيحتاجشئآاللهتركماواللهحتى،شيء

.(؟"(فيهاللهأنزلهوقدالأ،القرآنفيأنزلهذاكانلو:يقول

قولهفيالعلميفيدأنهفيالحسعنالكريمالقرآنفيجاءوقد

الأصفهانيالراغبفعن"2)(الكفرمنهمعيسىق!حأفلماة:تعالى

فضلآللح!قبأنظهورآالكفرمنهمظهرقدأنهف!نبية)الآيةهذهعن:يقول

.(3"(الفهمعن

(4)(بركضونمنهاهماذابأشاأحشوافلئا،:نعالىقولهوفي

ففدالقرآنفيالعقلعنأما("ه(أحدمنمنهمتحسهل،:تعالىوقوده

صورةبينمرة(42)تكررت(تعقلون،بصيغة،متعددةبصيغورد

،\ج،الكافانيمحسنالمحقق.الدينأصولفياليقينعلمكتابعننقلآ(؟)

.549،رص

.52آية،عمرانآل،الكريمالقرآن(2)

.232عى،الأصفهانيالراغب.الترآنألفاظمفردات(3،

.12آية،الأنبياه،الكريمالقرآن(4)

.98آية،مريم،الكريمالقرآن(5)
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وصيغة.(تعفلونأفلا،الاستفهاموصورة،(تعقلونلعفكمةالرجاء

(21)،نفيبدونصيغ(01)م!ها،مرة(22)تكررت(يعقلون،

مرةوردت(تعقل،وصيغة(يعقلونلا،النافيةبلامنفيةجاءتصيغة

يعقلها(،وصيغة.(؟)(نعقلأونسمعكنالو،:تعالىتولهفيواحدة

الأيعفلهاوما،:تعالىقولهفيواحدةمرة-أيضآ-وردت

تعالى:قولهفيواحدةمرةوردت(عفلو.ةوصيغة.(2"(العالمون

.(3"(عقلو.بعدمامنيحرفونهثمالهكلاميسمعون،

قولهفيالكريمالقرآنفيالمعرفةمصادرفيهاتجفتالتيوالآية

كتابولاهدىولاعلمبغبرالهفييجادلمنالناسومنة:تعالى

.(4"(منبر

،الهدى،العلم:هيللمعرفةمصادرثلاثةالآيةهذهقررتفقد

.الكتاب

العليمالمنهجهووالهدى،الجهلويقابلالقطعيفيدماهناوالعلم

وتبصرالحقائقكشفإلىبالإنسانويصلالعلمعلىيرتكزوالذيالواضح

المنير.الوحيهووالكتاب،الأمور

العقلأدلةيتبعلاأنهالمعنى)البيانمجمععنالآيةهذهتفسيروفي

الجدالأنعلىدلالةهذاوفي.والتفليدالهوىيتبعدانماالسمعأدلةولا

الحقاعتقادإلىيدعوبالعلمالجداللأن،خطأالعلموبغيرصواببالعلم

.01آية،الملك،الكريمالقرآن(1)

.43آية،العنكبوت،الكريمالقرآن(2)

،8والوحيالعقلبينالاسلاميالفكراكتابأنظر750آيةالبقرة،الكريمالقرآن(3)

.11ص،مكرمسالمالعالعبد.ذ

.3آية،الحج،الكريمالقرآن(4)
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.(؟"(الباطلاعتقاذالىيدعوالعلموبغير

الحجةتفيد.مابالعلمالمراديكونأنبمكن)الميزاننفسيروفي

عبادتهفيلههأخلصلمنالالهيةالهدايةتفيضهماوبالهدى،العقلية

المنيروبالكتاب،بوجهبالعك!سأومعرفتهبنورقلبهفاستناروعبوديته

العقل:العلممطلقالىثلاثطرقوتلك،النبوةطريقمنالالهيالوحي

انمحلمبهلكليسماتقفولاة:قولهفياليهاأشاروقدوالسمعوالبصر

.(2)((مسؤولآعنهكانأولئككلوالفؤادوالبصرالسمع

التوازنفيهابنظربةجاءتالتيهيالاسلاميةالمعرفةأنوالشاهد

أهملتحينفي..المعرفةنظريةفيوالوحيالعقلبينوالتكامل

أوصلالذيوهذا.المعرفةنظريةفيالوحيدورالحديثةالفلسفات

بالدمارالإنسانيةمصيريهددجديآخطرآتشكلأنالىالحديثةبالمعارف

الشامل.

.98ص،7ج،الطرميالثيئ.البيانمجمع(1)

.349ص،14ج،الطاطباليحسينعحمداليد0القرآنتفسيرفيالميزان(2)
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كاياتطا9تكا4يلث!لا(المتل

النظير.فقطعوتوازندقيقتكاملالإسلامفيوالوحيالعقلبين

صورةأيةفيالاطلاقعلىوالتناقفبينهماالتعارضنتصورأنيمكنولا

أيضآ--ودليلهالوحيومن،ذلكعلىنستدلالعفلدليلومن.حالةوأية

..معآومنهما

ذلكبعدنظنفلااللهمنمنزلوالوحي،الثهمنهبةالعقللأن

مسلمبنمحمدعن)الشريفالحديثوفي..التكاملبلبينهماالتعارض

أقبل:لهقالثمإستنطقهالعفلاللهخلقلما:فال!جعفرأبيعن

هوخلقآخلقتماوجلاليوعزتي:قالثمفأدبرأدبر:لهقالثئمفأقتل

أنهيىاياك،آمرإياكإنيأما،احبفيمنالأكملتكولامنكإليئأحمث

.(1)(أثيبلاياك،أعاقبلاياك

مخزوننورمنالعقلخلقاللهإن:قالت!!مطصا!رمالرسولعن)

فجعل،مقزبملكولامرسلنبيعليهيطلعلاالذيعلمهصابقفيمكنون

.\ص،\ج،البهبوديباترمحمدالثيخ.الكافيصحيح(1)
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والحكمة،عينيهوالحياء،رأسهوالزهد،روحهوالفهم،نفسهالعلم

:أشياءبعشرةوقؤاهحشاهثم،قلبهوالرحمة،همهوالرأفة،لسانه

والرفق،،والإخلاص،والسكينة،لصدقوا،لإيمانوا،ليقينبا

فأدبر،أدبر:وجلعزقالثم،والشكر،والتسليم،والقنوع،والعطية

لهليسالذيدثهالحمد:فقالتكقم:لهقالثم.فأقبلأقبل:لهقالثم

شيءكلالذي،مثيلولاعديلولا،كفوولاشبيهولا،ندولاضد

خلقتماوجلاليوعزتي:وتعالىتباركالربفقال.ذليلخاضعلعظمته

منك،أشرفولا،منكأرفعولا،منكليأطوعولا،منكأحسنخلقآ

وبك،أرتجىوبك،أدعىوبك،أعبدوبكاوضدبك،منكأعزولا

البقلفخرالعقابوبك،الثوابوبك،أحذروبك،أخافوبك،أبتغى

.(1"(ساجدآذلكعند

نوعأيوتنفيالتكاملهذاتؤكدأغلبهاأو،والأخبارالرواياتوكل

الأخباربعفكتبفيالأولالبابأنالحكمةمنولعل،التعارضمن

موسوعةفيهوكما،والعلمالعقلبابهوالشريفةالدينيةوالنصو!

للعلأمة8الكافي8وكتاب،المجلسيللعلامة"الأنواربحار"كتاب

وغيرهما.الكليني

الإسلامفيالعظيمةالعقل-منزلة:أولآالحكمةهذهفيوالدلالة

.الأخبارذلكتبينكما

تخاطبالأساسفيهيالدينيةوالنصوصالرواياتإن-:وثانيآ

.الإنسانعقل

وأين،وحدودهالعقلعظمةالإنسانييهثفأنضرورة-:وثالثآ

.071ص،\ج،المجلسيالعلامة.الأنواربحار(1)
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ينتص.وأينيبدأ

الأمورحقائقيكتشفأناستطاععقلهالإنسانوعىمامتى-:ورابعآ

تبدأالإنسانمسؤوليةدان.وفرقانميزانالعقللأن،قدرهاحقويقدرها

العلم.طريقهووهذاعقلهباكتشافأولآ

دليلمنهوالتكاملهذاعنوالمفكرونوالفقهاءالعلماءقالهوما

أثرالإنسانيوالعفل،الثهآثارمنأثرالالهيةبالرسالةفالوحي)..العقل

معبعضهاينسجمأنيجبالثهوأثار..الوجودفياللهآثارمن-أيضآ-

.ابعضآبعضهايعارضولا،بعض

تناقضهناكيكونأنالبشريوالعقل،مطلقآكمالآللكاملآثارلأنها

وأتعارضفلو!نقصالأفعالفيالتناقضلأن.المطلقالكاملآثاربين

عدمعلىوتناقضهاتعارضهادذ،واحدمصدرمنالصادرةالآثارتناقضت

.(؟"(التصرفلهذاالمطلقالكمال

منتنبعأساسيةبديهيةقضيةالمسلملدىوالعقلالوحيتكاملإن)

ل!نساناللهوهبهالثهخلقمنفالعقل،الاسلاميةالعقيدةفيالتوحيدمبدأ

حاجاتهليلبيومناكبهاأسبابهافيويسعىفيهايحياالتيالدنيابهليدرك

فيها.ومسؤولياتهأمانتهويحمل

وحملالأسبابوطلبللادراكالإفسانوسيلةهوالعقلكانلاذا

بهمقصودالعظيمالخالقلدنمنالإنسانالىالمترلالوحين!فالمسؤولية

ل!نسانالرشيدةالحياةغاياتبتحديدإدراكاتهوتكميلالإنسانهداية

..الحياةهذهفيمسؤولياتهوتحديد

الإنسانيةالحياةلتحقيقومتكاملانضروريانوالعقلفالوحيولذلك

.124ص،البهيمحمد.د.الغربيبالاستعماروصلتهالحديثالإملاميالفكر(1)
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..الأرضهذهفيالصحيحة

العقلتعارضأو،والعقلالوحيلتناقضىمعنىولاسجالفلاولذلك

.(؟)(والوحي

الله،خلقمنالطبيعيةالبيثةوكانت،اللهفطرةمنالعقلكانلماوا

المنفعلأوالنظرفيالمتأملالعقللنصبمعنىفلا،اللهمنالشرعوتنزل!

الوحي.وجهفيالكونيةببيئته

والتكليفي،الكونيوأمرهاللهلخلقمناسببعقلالإنسانالثهأعدوقد

النصوصمعبعقلهالمؤمنويتفاكل،ابتداءالعقلليخاطبالوحيوتنزل

ولاشرعفلا،أصلآالعاقلغيرلخطاببالطبعمجالولا.وتطبيقآفهمآ

."2)(بعفلإلأتكلبف

منالكثيرآراءمنيفهمكماوالوحيالعقلبينالتعارضلاشكالية

وتطورهوحركتهالإسلاميالفكرداخلمننتاجآليستأنهاومفكرينعلماء

،خاص.بشكلالفلسفةومناليونانيةالثقافاتمنوافدةهيبل،وتاريخيته

-1261هـ/595-9052(رشدابن)محاولةعنيفهمماوهذا

المقالفصل"كتابهفيكما،والشريعةالفلسفةبينالتوفيقفي!م1؟98

سبيلعلىأي،افترضحيث"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيما

البرهانإليهأدىوماالشريعةبهنطقتمابينالتعارضحصللوالفرض

حيث(العبيديحفادي)كالدكتورالحقيقةبهذهيسلممنوهناك،العقلي

وبعضالمتبهلمونالإسلامفيأثارهاالقضيةهذهأننعلمنحن):يقول

ذلك،بعدالعمليالمستوىعلىثم،أولآالنظريالمستوىعلىالفلاسفة

.112ص،الاملاميللفكرالعالميالمعهد.المعرفةاسلامية(1)

.19ص،الترابياللىعبدحسن.د.الإملاميوالئريعالفقهمنهجية(2)
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العفلهل؟التعارضعنديقدمأيهما:التاليةبالصيغةالقضيةهذهوطرحت

.(1،(؟النصأم

مشروعهمفي(الإسلاميللفكرالعالميالمعهد)عندالرؤيةوذات

..،المعرفةإسلامية"كتابفيالمصنف

يلي:مامعرفةخلالمنيتحققوالوحيالعقلبينوالتكامل

الوحي.فيالعقلودورالعقلفيالوحيدورمعرفةمن-1

عنالعقلبهيستقلوما،العقلعنالوحيبهيستفل-فيما2

الوحي.

فيمثلآهوكما،يكونمتىمعآوالوحيالعقلدليلياجتماعفي-3

الدين.أصول

.165ص،العبيديحمادي.د.الشريعةومقاصدالاطبي(1)
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النته!أمليفلييلث!لا(الطتل

عليهموافدآكانوما،المسلمونابتكرهاالتيالعلوممنالفقهاصول

منفهو.الثقافاتتلكفيمعروفآكانومابل،الأجنبيةالثقافاتمن

المسلمين.عندالأصليةالعلوم

الفلسفةومناليونانيةالثفافاتتلكمنتطورهحركيةفيتسلملموان

..ال!حديدوجهعلىوالمنطق

فيالفقهعلمنشأكما،الفقهعلمأحضانفيالأصولعلمأ!ثن)وقد

...الشريعةعلمبهامزالتيللمراحلتبعآالحديثعلمأحضان

الشريعةعلماءواقبال،الفقهيوالتفكيرالفقهعلمنمؤخلالومن

بالدرجةالنصوصمنالشرعيالحكموفهم،الاستنباطعمليةممارسةعلى

الفقهيللعملالممارسونأخذ..والعمقالدقةيتطلبالموقفأصبحالتي

استخراجيمكنلاعامةعناصرفيالاشنباطعملياتاشتراكيلاحظون

وعلمالأصوليالتفكيربمولدإيذانآذلكوكان،بدونهايعر!ثلاالحكم

...أصوليآاتجاهآالفقهيةالذهنيةواتجاه،الأصول
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،للاستقلاليؤهلهامستوىإلىوصلتحينحتىالأصولوبحوث

أحيانآكانتأنهاحتى،الدينأصولوعلمالفقهعلمبينتتذبذببقيت

السيدذلكإلىيشيركما،والكلامالدينأصولفيببحوثتخلط

بعضوجدتقد":يقولإذ8الذريعة،الأصوليكتابهفي،المرتضى"

وأوضاعهمعانيهسردفيأصابقدكاندان-كتابآالفقهلأصولأفردمن

وتخطاها،كثيرآوتعداهاوأسلوبهاالفقهأصولعنشردقدولكنه-ومبانيه

عنالمسببووجوبالعلمالنظريولدوكيفوالنظرالعلمحدعلىفتكلم

فيالكلامخالمىصرفمحضهوالذيالكلاممنذلكغيرالى..السبب

حاجةالأصولعلمإلىوالحاجة..8الفقهأصولدونالدينأصول

عنوانفصالهاالتشريععصرعنالاستنباطعمليةابتعادبمدىترتبطتاريخية

الظرهـذلكعنالزمنيالفاصللأن،وملابساتهاالشرعيةالنصوصظروف

هيالثغراتوهذه.الاستنباطعمليةفيوالفجواتالثغراتيخلقالذيهو

.(؟"(الأصولبةوالفواعدالأصولعلمإلىالملحةالحاجةنوجدالني

الحضارةتركيزالتشريعيةالناحيةعلىركزتحضارةتوجدلاولعفه)

وسكناتهوحركاتهالبالغالمسلمأعمالجميعكانت-حيث-.الإسلامية

.(2)(والمباحوالمكروهوالمندوبوالحرامالحلاللأحكامتخضع

الدينيالتفيهرفيالاسلاميةالذهنيةتطورعن11"صولعلمكشفوقد

المتقدمةالعلميةالدراساتمناليوموهو،العقليوالبحث

..والمتخصصة

بالقواعدمنضبطةعلميةمنهجيةهوحقيقتهفيالأصولوعلم

.46ص،الصدرباقرمحمداليد.للأصولالجديدةالمعالم(1)

.131عى،الثرفيالمجيدعبد.والحداثةالاملام(2)
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الضوابطعلىالتشددمع،الإسلاميالتشريعفيالعقلإعمالفيوالأصول

وهي،الحديثورجالوالحديثبالتفسيريتصلوماوالمنطقيةاللغوية

.والاجتهادالاستنباطبعمليةترتبطالتيالعلوم

صارمةبحدودالوحيفيالعقلئعملالذيالعلمهوالأصولوعلم

الغزالي(حامدأبو):يقولكماالعلومأشرفمنوهو.صلبةوضوابط

،والشرعالرأيفيهواصطحبوالسمعالعقلفيهازدوجماالعلوموأشرف)

والعقلالشرعصفوةمنيأخذف!نه،القبيلهذامنوأصولهالفقهوعلم

الشرعيتلقاهلابحيثالعقولبمحضتصرفهوفلا،السبيلسواء

بالتأييدالعقللهيشهدلاالذيالتقليدمحضعلىمبنيهوولا،بالقبول

.(1"(والتسديد

الاجتهادبنظامالأخذعنالإماميةعلماءوتحفظتوقفيفسرماولعل

فيحدودهالعقليتجاوزأنعنتحفظهو،الهجريالسابعالقرنحتى

العقلإلزامإمكانيةعنالإماميةعلماءاطمئنأنوبعد.الإسلاميالتشريع

التشريعقضايافيبرأيهللعقلإعمالآلشالاجتهاديالنظاموأنبحدوده

الفكرمنظومةفيكدليلوالعقلكمصطلحالاجتهاددخل،الإسلامي

الإمامية.عندالفقهيوالمنطقالاجتهادي

منطائفةعندمرفوضآكانالشييالإسلاميالفكرفيالتحولوهذا

والاجتهادالعقلأناعتقدتالتيالإخباريةبالمدرسةبعد.فيماعرفتالعلماء

الشريعةفيللرأياعمالفهماوالحدودالضوابطمنلهماكانتوان

..محرمتشريعفهووبالتاليالإسلامية

التيالمدرصةهذهأصحاببينوساخنحادفكريعا!رصحصلوقد

.3ص،الغزاليحامدأبو.الأصولعلممنالمستصفى(1)
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العلم.لهذاتنتصرالتيالأصوليةالمدرسةوبينالأصولعلمترفض

والمحصلت.لاحفآ"الإخبارية"المدرسةهذهذكرعلىنأتيوسوف

علملناحفظتالتيالأصوليةالمدرسةانتصارالصراعهذامنالنهائية

الفكرفيمفتوحآالاجتهادباببقيلماولولاه،هذايومناالىالأصول

القدرةمقوماتكليختزلالذيهوالمفتوحوالاجتهاد،الشيعيالاسلامي

..الشيعيالإسلاميالفكرفيوالتطويروالنمووالابداعالتجديدعلى

الأحكامعلىالحجةأدلةأنالأصولعلمفيعليهمتعارفهووما

اربعة:هيالشرعية

..والعقلوالاجماعوالسنةالكتاب

جدالحصلحيث،ببحثنايرتبطالذيالعقلدليلعندنتوقفوهنا

دليلمنالمقصودهوماثم،والسنةالكتابصفالىالعقلادراجفي

.(العفل

منراييننستقيصورتهالإجلاءجدلمنفيهاوماالقضيةهذهعلى

الأول،الأصولعلمفيوالمعاصرةالرصينةالعلميةالكتبمنهماكتابين

،(الحكيمتقيمحمد)السيدللعلأمة8المقارنللفقهالعامةالأصول"هو

.(المظفررضامحمد)الشيخللعلأمة(الفقهأصولآهووالثاني

استيعابفيهايفترضالدراساتهذهأنفيمقصودةهناوالمعاصرة

ومعالجة،وتطورهحركيتهتاريخيةفيالأصولعلمإليهاوصلالتيالثمرة

التجربة.وتقدمالعلمتراكمبعدالماضيفيمثمكلآكانما

العقلحولالحديث):يقول8العامةالأصول8صاحبفعن

استنباطمجالاتفيالمخهدوناليهيستندالتيالقواعدمنواعتباره

الجميع.عندمنهالمراديتحددلمأنهالآ،الأصوليينلدىكثرأحكامهم
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كمصدرالعقلخلطبعضهاوفي،جدآمختلفةذلكنيوكلماتهم

أوالكليالفرعيالشرعيللحكمالمنتجةالأصولمنكئيرفيللحجية

استنباطلقياسكبرىيقعأنيصلحبنفسهأصلآكونهوبين،ظيفةالو

.صواءحذعلىوالسنةكالكتابالكليةالفرعيةالأحكام

بدليلأسمو.لماأبوابوالسنةالشيعةبعضكتبفيعقدتوقد

العقلالتماصفيهاالمعروضتجدالأبوابهذهفحصوعند،،العقل"

علىدليلآتجدهانكاي،الظاهريةالأحكاموأـه"اظولاينتجماعلىكدليل

.(؟"(لهامنتجأصلبنفسهأنهلاالمنتجالأصل

يقصدكانمابالضبطلييظهرلما:فيقول(المظفر)الشيخأما

منيذكرهلممنهمالكثير)نحتى،العقليبالدليلعلمائنامنالمتقدمون

الكتابفبالفيدليلأيكونأنيصلحلابمافسرهأو،يفسرهلمأو،الأدلة

.(2)(والسنة

والدراساتالأصولعلمحركةفيومفهوميتهالعقلدليلتطوروعن

الشيخذكرهماوجدتهنصأقدم):(المظفر)الثيخيقول،الأصولية

الشيخلخصهاالتيالأصوليةرسالتهفيهـ!413ستالمتوفى9المفيد

دانما،الأحكامأدلةجملةمنالعفليالدليلبذكرلمف!نه،"الكراجكي"

،!الأئمةوأقوالالنبويةوالسنةالكتاب:ثلاثةالأحكامأصولأنذكر

،اللسان:ثلاثةالأصولهذهفيماالىالموصلةالطرقأنذكرثم

القرآنحجيةمعرفةإلىسبيلوهو":عنهوقال،العقلوأولها،والأخبار

.صددهفينحنعثاأجنبيترىكماوهذا-التصريح."الأخبارودلاثل

.277ص،الحكيحتقيمحمدالسيد.المقارنللفقهالعامةالأصول(1)

.121ص،2ج8المظفررضامحمدالئيئ.الفقهأصول(2)
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كتابهفي-046سنةالمتوفى-"الطوسي"الشيختلميذهبعدهياتيثم

العقليبالدليليصرحفلم،الأصولفيمبسطكتاباولهوالذي،العدة8

أنهمنهفصلآخرفيفيهجاءماوكل.بحثآلهيفردأويشرحهأنعنفضلأ

عقليإلىوالمكتسب،ومكتسبةضروريةإلىالمعلوماتقسمأنبعد

وشكرالوديعةرذبوجوبالعلمالضروريأمثلةجملةمنذكروسمعي

والظلمالقتلأنكلامهمعرضفيذكرثم،والكذبالظلموقبحالمنعم

الأدلةأن-أيضآ-وذكر.تحريمهقبحهمنويريدقبحهبالعقلمعلوم

ذلك.فيللشرعمدخلولاأدلةكونهايعلمفبالعقلللعلمالموجبة

ابن"الشيخالعقليبالدليليصزحالأصوليينمنوجدتهمنوأول

الثلاثةفقدتف!ذا":2عىالسرائرفي.فقالهـ-598المتوفى-8ادريس

بدليلالتمسكالمحققينعندفالمعتمد-والإجماعوالسنةالكتابيعني-

منه.المراديذكرلمولكنه."فيهاالعقل

منهالمرادفيثمرحهـ-676المتوفى-،الحلي"المحققيأتيثم

العقليالدليلوأما:ملخصهبما6ص،المعتبر"كتابهفيفيقول

لحن:ثلاثةوهو،الخطابعلىفيهيتوقفماأحدهما:فقسمان

العقلينفردماوثانيهما.الخطابودليل،الخطابوفحوى،الخطاب

المناقشةمنيخلولابما،والقبحالحسنوجوهفيويحصرهعليهبالدلالة

أمثلنه.في

كتابهمقدمةفيهـ-786المتوفى-الأولالشهيدعليهويزيد

ذكرهاالتيالثلاثةالأنواعيشملماالأولالقسمفيجعل،"الذكرى"

وأصل،الضدومسألة،الواجبمقدمة:وهيأخرىوثلاثة،المجقق

مايشملماالثانيالقسمويجعل.المضارفيوالحرمةالمنافعفيالإباحة
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عليه،دليللاوما،الأصليةالبراءة:وهيأخرىوأربعةالمحققذكره

.والاستصحاب،ا!ثروبينبينهالترديدعندبالأقلوالأخذ

الرسائل""و"المعالم8مثل،المتداولةالدراسيةالكتبانحينفي

ولم،العقليالدليلتعرتولمالموضوعهذاتبحثلم،"الكفاية"و

.(1)(الكلامثنايافيعابرة-إشاراتالأ.مصاديقهتذكر

فيدليلآيكونأندرجةإلىيرفعهلاالعقلمفهوميةفيالتطوروهذا

ن!ف):يقولحيث(المظفر)الشيخرأيهوكما،والسنةالكتابمقابل

يناسبلاالعقليالدليلمصاديقفيونحوهاوالاستصحابالمفاهيمإدخال

.(2"(والسنةالكتابمقابلفيدليلآجعله

الحجةدليليةإلىيرتقيأناستطاعتهفيلشالعقلأنيعنيلاوهذا

الشرعية.الأحكامعلى

للكتابالمقابلالعقليالدليلمنمرادآيكونأنيصلحفالذي)

ثانيةوبعبارة.الثرعيبالحكمالقطعيوجبللعقلحكمكل:هووالسنة

وقد.الشرعيبالحكمالقطيالعلمإلىبهايتوصلعقليةقضيةكل:هو

المتأخرين.المحققينمنجماعةالمعنىبهذاصزح

لاوالسنةللكتابمقابلآالعقليالدليلكانإذالأنه،طبيعيأمروهذا

.(3)(بذاتهحجةهوالذيللقطعموجبآكانإذاإلآحجةيعتبرألابد

الفكرقيالعقليللمنطقالبيانيالرسمأننستنبطالمسارهذامن

حيزآالعقلياخذأنباتجاهوتقدمصعودحركةفيكانالشيعيالإسلامي

.122ص.نفطالمصدر(1)

.124ص.نفسهالمصدر(2)

.125ص.نفسهالمصلر(3)
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كانوما،الاستنباطوعمليةالاجتهادمنظومةفيسابقآعليهكانعئاممبر

والتشريعالاجتهادفيالعقلحركةفيالصعودهذاعلىترددأوتخوفهناك

-:منهاالأمبابمنلعددالإسلامي

علىغلبحتى،والأصولالضوابطوتصلبالقواعدصرامة-1

جانبحسابعلىالثاتجانبالأصولعلموعلىالإسلاميالاجتهاد

..والتطورالمرونة

اكط-أنهمحتى)،الاجتهادعمليةفيالمشهوررايسيطرة-2

ليتثدوا،السابقينالفقهاءآراءعلىالتعرففيكبيرآجهدآيبذلون-الفقهاء

يتهيببعضهمأنكما..معينةمسألةفيالشهرةأوالاجماعحصولمن

.(؟)(المنقولأوالمحصلالاجماعأو،المشهورمخالفةمنكثيرآ

علىالتقليديكرسأو،تقليدآكاناذائنتقدكانوانالرأيوهذا

الاجتهادعمليةتوازنيحفظآخرجانبمنف!نه،والتجديدالإبداعحساب

وتتحركعنيفةلهزاتتتعرضأنبدلرارق!سالاوالثباتمندرجةويعطيها

..متباينةباتجاهات

الطبيعيمكانهالعقليأخذأنباتجاهتتطوركانتالعفلحركةن)-3

الفقه.أصولومنظومةالإعلاميالاجتهادعمليةفيوالايجابيالمتوازن

والرشد.النضجتنشدمتكاملةطبيعيةنموبعمليةأشبهوهي

خطيرةومسؤوليةومتقدمة*عاليةدرجةوالاستنباطالاجتهادإن-4

والتحقيقالدراسةمننطوبلزمنبعدالإنسانعليهاويتحصل،الدينتجاه

يجدحتىالإنسانإليهايصلانما،كثيرةبعلومالإحاطةوبعد،والبحث

عقله.فيالدينيحكمبأنتلزمهعظيمةوأمانةثقيلةمسؤوليةأمامأنهنفسه

.126ص.ومقاصد.مناهجهالاملاميالتشريع(1)
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الأمروالعدالةالورعالمجتهدشخصفيالاجتهاديرافقماعادة-5

..والشططوالزللالانحرافمنالاجتهاديحفظالذي

المضاعفوالصبرالتريثبلالتسرععدمالمجتهدينعنعرف-6

فييبحثأنالبعضعنديحصلوقد.والاجتهادالاستنباطعملياتفي

منالكثيرينسيرةوهذه.فيهارأيلهكؤنأنأجلمنعدةأشهرمسألة

..والمعاصرالحديثالعصرفيالفقهاء

إطارفيالعقلتطورحركةاننقطعنكادوغيرهاالأسبابلهذه

..حذرولامنهاتخوفلاالاملاميوالتشريعالاجتهاد

الاستنباطحركةإن:التاليالرأينؤسسالتصورهذاقاعدةعلى

تاريخمنوالمتقدمةوالحساسةالدقيقةالمرحلةهذهفيالإسلاميوالاجتهاد

السياسيالنظامبناءفيشوطآقطعالاصلاميالمجتمعأنحيثالأئة

وقتأيمنكثرالوقتهذافيمطالبمال!مإلاأنوحيث،الاسلامي

الإسلايىوالمشروعالإسلاميوالبرنامجالاسلاميالحليقدمأنفيمضى

وتحديات،التنميةوأزمات،الاجتماعومشكلات،الاقتصادلمعضلات

لاجدآملحةالإسلاميالحلهذاإلىالحاجةباتتوقدوغيرها،التربية

خيمحين،طويلةلقرونتاخرأنبعدخصوصآ،التباطؤأوالتأخيرتحتمل

..والتخلفوالجمودالركودثقافةالإسلاميةالأئةعلى

العالميةالحلولكأحدعالميآاليوميطرحالإسلامأنهذامنوأكثر

مواجهةفينقفأننايعنيوهذا،الإسلاميةالمجتمعاتلغيرحتىالكبرى

حلولمواجه!تهافيفشلتالتيالخطيرةوتحدياتهالصعبةالعالمأسئلة

جذريةمعالجةفيالتقدمعنالفشلهذاوبعد.عالميةوبرامجوخطط

،المشكلاتهذهتفاقمأمامحذلوضعحلولفيالتفكيربات،شاملة
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والرفاهالأمن"و"التنمية"و"البيئة"و"التضخم"و"البطالة"كمشكلة

..."الاجتماعي

العالمصعيدعلىحضارةمشكلةأمامالإسلامإنوالحقيقة

الإنساني.المجتمعوصعيد،الإسلايى

فهذا،البديلالحلوهوالحلهوالإسلامإنفقولأنمقنعآوليس

وقد،والبساطةالسهولةبتلكليستوالمشكلات،سحريآعلاجآليس

عنوالمثلالبرنامجعنالشعارفيهانعوضالتيالمرحلةتجاوزنا

وغياببالضعفتتصفكانتالإسلاميالفكرفيمرحلةوهذه..المناهج

جادةآفاقنحوالإسلاميبالفكروننطلقنتجاوزهاأنوعلينا،الإبداع

فيوالحضاريةوالأساسيةالكبرىوالغكلاتويتفاعليلامسوواتعية

..والعالمالإسلاميةالأفة

منبالمحولمنهجيتهفييجددأنعليهالإسلاميالفكرأنيعنيوهذا

ومن،الجزئياتإلىالكلياتومن،الخصوصياتالىالعمومياتم!هجية

إلىالهدمومن،المناهجإلىالمثلومن،المفصلاتإلىالمجملات

الإتباعومن،التجديدالىالتقليدوعن،الفعلإلىالفعلرذومن،البناء

..التطبيقإلىالنظريةومن،الفعلإلىالقوةومن،الإبداعإلى

للفكرومتقدمةجديدةمنهجيةبصياغةالآيحصللنوهذا

قليلبشيءولوالدراسةهذهفيمنهأقتربانحاولتماوهذا،الإسلامي

..كثرهولمااوفقأناللهوأسأل

السكن،كقضايا1وغيرهاالمشكلاتهذهأمامأنوالشاهد

عنبعيدةالمشكلاتهذهتكونأنيصحلا!وغيرهاوالتعليم،والصحة

فلامضىفيماالأمرهذاحصلوإذا.الاسلاميوالاستنباطالاجتهادحركة
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..الوقتهذاإلىيستمرأنيضح

دورلهيكونانيمكن،الاجتهادمنظومةفيموقعيتهومنالعقللان

يتناسببما،الإسلاميوالاستنباطالاجتهادحركةتجديدفيوحيويفاعل

عنفيهااستجدوماالمعاصرةالحياةلتطوراتالتشرييالنقنينوضرورات

.ومعقدةجديدةمشكلات

فيلهدورلاالإسلاميالاجتهاديكونأنإما:خياريناحدوهما

كما،وجزئيةمحدودةجوانبفيالأالشاملةوقضاياهاالمعاصرةالحياة

فيوالمميزالأساسيالدور،الاجتهاد،لهيكونأنداما،سابقآعليهكان

أما..التجديدبعدإلأيتحققلنوهذا،المعاصرةالإسلاميةالحياةصياغة

-:الأسبابفلهذهالعقللماذا

فيوالتطويرالتجديدوأهميةبضرورةيبصرناالذيهوالعقلإن-1

المسلمينولشهادةالحياةعلىالإسلاملحاكميةالإسلاميالاجتهادحركة

العصر.على

بصفةمهملآظلالذي،المتغيراتلفقهواسطتناهوالعقلإن-2

وفقه.(\"الثوابتتعالجالتيالشرعيةالأدلةإطارفيتوسعنابينما،عامة

وصياغةتقنينفيالإسلاميالاجتهادلحركةالحيويةالأرضيةهوالمتغيرات

الإسلامية.الحياة

الإجتهادبنيةفيالتجديدعمليةلنايوازنالذيهوالعقل-إن3

الوحي.معوبالتعاضد،والتدريجيةالنسبيةبلحاظالاسلايى

فيالتشرييالاجتهادمنظومةوتحريكتفعيلوسيلةهوالعقلإن-4

المدرسي،تقيمحمدالسيد،"ومقاصدهمناهجهالاسلاميالثرج"كتابراجع(1)

.105ص،2!ف
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..التطبيقمستوىعلىأو،النظريةمستوىعلىكانإن،مالاول

وفيالعقلعنيسمعحينماالبعضانملاحظةإلىالنظرنلفتوهنا

فقهمنخوفآوترددبتحفظويتعامل،الانتباهيستوقفهبالذاتعير!ثتلاقضايا

العقل،دورلتضخيمتعملجديدةمعتزلةاو،البعضتعبيرعلىكماجديد

يتقدمأنالىالأمرينتهيأنأو،حدودهيتجاوزدورآالعقلتعطيانأو

أنهوذاتيعاملمنالرأيهذاومبنىاذلكشاكلوما،الشرععلىالعقل

التيالتياراتبعضمنحصلموضوعيوعامل،للرايإعمالالعقل

المعتزلةعندكماالشرععلىحتىفقدمفالعقلقاعدةعلىارتكزت

وغيرها.

سببآيكونأنيصحلاأنهالأالاعتباربعينأخذناهدانالتحفظهذا

ما-أيضآ-وهذااوتهميشهإهمالهأو،فاعليتهوتعطيلالعقلدورلتجميد

..اليهنلتفتأنينبغي

الإسلاميةالحياةوفيالإسلاميالفكرفيأنناتقديريفيكانلان

حجمهمنكبردورآأعطيناهأننامنكثرالعقلدورأضعفناأوجمدنا

هذاعنخارجةخاصةحالاتوهناكالعامةالحالةفيهذا.ومكانته

كذلك.مقبولةغيروهيالاستثناء

انماوساخنحاذنزاعوجدليةك!شكاليةوالوحيالعقلوقضية

لأن،آخرعلمأيمنكثرخاصبشكلالأصولعلمفيواشتدتتبلورت

العقلنلزموكيف،والوحيالعقلبينالأصولعلمفيدقيقة-الموازنة

..الشريعةعلممسائلفيمحزمآلريعآيكونلالأنبحدوده

فيالومعوبذلالجهداستفراغبأنه8الاجتهاد8الفقهاءعرتولهذا

اجتهادك!ارأىتكوينأنأي.الع!رعيةالأحكامعلىالحجةوتحصيلطلب
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والمراجعة،والتنقيبالبحثفيكبيرةعثمقةالىيحتاجالشرعقضايافي

تتصلمصادرمنأمكنماكلومراجعة،النظروجهاتمختلفوتقليب

فلا.والأبهأخذاليهتوصلالذيللرأياطمأنماومتى،بالمسألة

صعبآيكونأنقصد،الشريعةقضايافيالاجتهادأجازحينمافالإسلام

وسلامةانضباطهعلىحفاظآ،عسيرآوليسوشاقآ،مستحيلآوليس

..الاستنباطعلىوقلرةملكةصاحبالأفيهيخوضلاوحتى،نهجه

فبهريةاتجاهاتعنالقضيةهذهفيحصلالذيالنزاعكثفوقد

دراسةهيجوانبهاإحدىمنالقضيةهذهودراسةالإسلاميةالمدرسةداخل

الفكرية.الاتجاهاتلهذه

ماوهماأساسياناتجاهانهناكالإسلاميةالفكريةالمدرسةوفي

والمنهج.الأصولحيثمنندرسهماسوف

التشريعفيوأنكرهالعفلدوررفضالذي:الأولالاتجا.

..الاخباريةالمدرسةانجاهوهو.الاسلامي

حصلف!ذا،حجمهمنكبرمنزلةالعقلأعطىالذي:الثانيالاتجا.

وهم،الاتجاههذارأيعلىالعقلرايتقدم،لق!لاوالعقلبينالتعارض

..ا".عتزاليةالمدرسةأصحاب

الأئماريالشبخرأينيوالنفلالعفل

منهجعلىالأخباريالاتجاهومنهجفلسفةمناقشةعلىنعتمدسوف

-94121(الأنصاريمرتضى)الشيخوالمجتهدينالفقهاءأستاذ

يرتفعأنلهقدر)الذي.8الأصولفرائد8كتابهخلالمن،هـ!1281

يزالولا.اليهاطريقهافيالجديدةالمدرسةكانتالتىالذروةالىبالعلم

فييعبشالاماميةالعلمية،الحوزاثفيالسائدالعلميوالفكرالأصولعلم
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يعتبرالأساسهذاوعلى،البهبهانيالوحيدمدرسةافتتحتهالذيالعصر

سنةمائةمنممثرمنذالعلميالفكرفيهايتمثلمرحلةلأرقىرائدآالأنصاري

.(1"(اليومحتى

يكتبلماأنهرأيفعلى،بالرسائلالمشهور8الأصولفرائد"أما

بهأنسىتأسيسآالكتابهذامباحثفيأسس..والأوائلالأواخرفيمثله

جاؤواالذينمنوالهعلىونسجقبلهكانتالتيالأصوليةالمباحثمنبمثيرآ

مائة.منأكثروحواشيوتعليقاتشروحآعليهالأصوليونوكتب،بعده

منفيهوالنظروالبحثالتدريسوكان،المؤلفحياةفيالكتابوطبع

.(2)(هذازمانناإلىالمؤلفعصر

منالثالثةللمرحلة،الثالثالجيلمنيصنف(الأنصاري)والشيخ

نظرهوكما.العلملهذاالعلميالكمالمرحلةوهي،الأصولعلمتطور

فيالمدرسةهذهظهرتوقد.العلمهذافيوالمحققينالأصولعلماء

وقد)البهبهانيالوحيدالأستاذيدعلى،الهجريعشرالثانيالقرنأواخر

والانتصار،الأخباريةالحركةلمقاومةنفسهاالجديدةالمدرسةهذهانصبت

وقد،بالهزيمةومني،الأخباريالاتجاهتضاءلحتى،الأصوللعلم

بعلموالارتفاعالعلميالفكرت!نميةذلكصفإلىالمدرسةهذهقامت

المدرسةهذهفيالأنصاريالشيخمثلوقد(3"(أعلىمستوىإلىالأصول

لهيمنهجهواتصف.الأصوللعلمالعلميللفكرالإيجابيالتجديدقمة

بوجهيعرضهحيث،الآخرالطرفرأيب!نصافالأصوليالعلميالبحث

كماالرأييعرضأولآفهو..ونقضهنقدهقبلتامآمقنعآيكونانيكاد

.دص،النورانياللهعبدتحقيق.الأصولفرائدكتابعلىتصدير(1)

نفسه.المصدر(2)

.85ص.للأصولالجديدةالمعالم(3)
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ناحيةالىالرأييوجهأنيحاولثم،ونقمضعفمنفيهمايبينثم،هو

ماهذا..نافذةبعبقريةعليهويبرهن،البديلرأيهيطرحوأخيرآ،إيجابية

معتعاملالمنهجيةوبهذه..8الأصولفرائد"لكتابهالدارسيلاحظه

هذهنقدمنجدآواثقآوكانالأخباريةالمدرسةومفاهيمونظرياتأفكار

الإسترآباديأمينمحمدالميرزاأنلوقالحتى،نظرياتهوسلامةالأفكار

عنوتراجع،بأفكاريلآمنحئآكان-الأخباريةالمدرسةتزعمالذي-

..نظرياته

نقفالأخباريةالمدرسةلأفكارالأنصاريالشيخمناقشةخلالومن

أصولفيوالنقلالعقلبينالنزاعمسألةفيوالنظرياتالأفكارجملةعلى

،الأصولعلممنهجية)طارفيوالنقلالعقلبينتوازنمدرسةبين،الفقه

..الشرعيالبيانعلىوتقتصرالعقليالإدراكفيالثقةتفقدمدرسةوبين

الأولالمقصدفيالثمائكالموضوعهذاالأنصاريخي!ئلابحثوقد

هووالذيالمبحثهذامنالثانيالتنبيهفي،القطعحولوهوالكتابمن

..؟لاأمحجةهوهل"العقليةالمقدماتمنالحاصلالقطع"حول

فهي:المناقشةأما

الاعنمادعدمالأخبارببنأصحابنامنواحدغيرإلىبنسب":أولآ

لكثرة،الضروريةالغيرالقطعيةالعقليةالمقدماتمنالحاصلالقطععلى

."منهاشيءإلىالركونيمكنفلا،فيهاوالغلطالاشتباهوقوع

منمطلقآذاتيةحجته،القطعأنالأنصاريالشيخأثبتوأنسبق

القطعفيعنهالاعتبارسلبيمكنولا،وأزمانهأسبابهبينفرقدون

..الطريقي

وجهين:منالإشكالهذاعلىالأنصاريالشيخيرد
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فلا،القطعحصولبعدالركونجوازعدمأرادوان!ف8:الأولالوجه

كثفالقطعكانف!ذا.8الكشفحيثمنالعلماعتبارمقامفيذلكيعقل

وهو،)العلملهلىانتنكرفهل،ذاتيةحجيتهالطريقيالقطعدانالعلمعن

ذلك.يصحلافعقلآظنآولي!علم

القطعفيمثلهلجرىاعتبارهبعدمالحكمأمكنلو8:الثانيالوجه

لنطبقذاتيةحجتهالقطع)ننقللمف!ذا"الشرعيةالمقدماتمنالحاصل

يقلولم،الرعيةالمقدماتمنعليهيتحصلالذيالقطععلىحتىذلك

النقل.منالحاصلالقطعحجيةبعدمأحد

أوالعقيةالمقدماتمنسواءمطلقآحجةالقطعأنوالنتيجة

النقلية.المقدمات

لتحصيلالعقليةالمطالبفيالخوضجوازعدمأرادواوانآ:ثانيآ

.8فيهاوالأثتباهالغلطوقوعلكثرةالشرعيةالمطالب

:لاك!ثالاهذاالأنصاريالشيخيردزاويتينومن

المطالبفيوالاشتباهالغلطوقوعنسلملا-:الأولىالزاوية

..الأخباريةالمدرسةأصحابيعتقدكما،العقلية

المطالبفيحتىواردوالاشتباهالغلطان-:الثانيةالزاوبة

الغلطحصولإمكانلأن،النقليةالمطالبعننتوقففهل.الشرعية

عنسقطتف!ذامشتركةفالعلة.احدبهيقللموهذا.فيهاوالاشتباه

..العقليةالمطالب-عنأيضآ-سقطتالنقليةالمطالب

الأمشرآباديالمحدثرأي

الأدلةعلىالدينيةالضرورياتغيرفيالدليلانحصارلماذاأما:ثالثآ
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الميرزا)المحدثعنينقلهكلامفيالأنصاريالشيئذلكيوضح،النقلية

..8المدنيةالفوائد،كتابهعن(الأسترآباديأمينمحمد

لمالتيالمشهوراتوهيالدينيةالضرورياتأنالكلامهذاومعنى

وغيروالحجوالصياموالصلاةالخمسةالدينكاصولأحدعليهايختلف

وما..عليهاالدليلعننستغنيأنيمكنالدينيةالضرورياتهذه،ذلك

..المعصوعينأحاديثالىفيهنرجععليهالدليلالىنحتاج

التامعمبنيئالدليل)ان()الاسترآباديالمحدثذلكعنيقولهوما

العلومأنوهي.تعالىاللهبتوفيقإليهاتفطنتشريفةدقيفةمقذمةعلى

هذاومن،الإحساسمنقريبةهيمادةإلىينتهيقسم،قسمانالنظرية

فيهيقعلاالقسموهذا.المنطقأبوابوكثروالحسابالهندسةعلمالقسم

الخطاأنذلكفيوالسبب.الأفكارنتائجفيوالخطأالعلماءبينالخلاف

لاالصورةجهةمنوالخطأ.المادةجهةمناوالصورةجهةمنائاالفكرني

الأذهانعندالواضحةالأمورمنالصورةمعرفةلأن،العلماءمنيقع

الموادلقرب،العلومهذهفييتصورلاالمادةجهةمنوالخطأ.المستقيمة

ومن.الإحساسعنبعيدةهيمادةإلىينتهيوقسم.الإحساسالىفيها

الفقهأصولوعلمالكلاموعلموالطبيعيةالإلهيةالحكمةالقسمهذا

ومن.المنطقكتبفيالمذكورةالقواعدوبعضالفقهيةالنظريةوالمسائل

والطبيعيةالإلهيةالحكمةفيالفلاسفةبينوالمشاجراتالاخ!لافاتوقعثم

ذلك.وغيرالكلاموعلمالفقهومسائلالفقهأصولفيالإسلامعلماءوبين

منالخطأعنعاصمةهيإنماالمنطقيةالقواعدأنذلكفيوالسبب

."المادةجهةمنلاالصورةجهة
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الحسبةوالفلسفةالأخباردةرسةالم!

الحركةتاثريتصورمنالمحققينالعلماءمنهناكالكلامهذاوبمناسبة

..المعرفةفيالعقلدورأنكرتالتيأوربافيالحسيةبالفلسفاتالأخبارية

عن(مطهريمرتضى)الشهيدالأستاذينقلهماالعلماءهؤلاءومن

صيففيأننيأتذكر):يقولحيث(البروجردي)السيدالدينيالمرجع

البروجردياللهآيةالفقيددروسأحضربروجردفيكنتشهـ.1322عام

نإقوله،الأخبارييننقدهمعرضفي،يومآمقفسمعت-مقامهاللهأعلى-

أوروبا.فيالماديالفكرموجةأثرعلىجاءالأخبارببنببنهذهظهور

الفرقةتلكأنلهميخطرلمالأخباريينأنإلى-اللهرحمه-وأشار

وراءشيءبأييعتقدونيكونوالمالنظريةهذهاتبعتالتيالأوروبية

الأولركنهالذيالدينيتبعونالذينالأخباريينولكن،المحسات

إبطاليمكنفكيف،محسةوغيرعقليةحفيقةوهو،التوحيدهووالأساس

.؟المحساتوراءمافيوإنكارهاالعقلحجية

وأخذقمإلىالبروجرديالمرحومفيهاقدمالتيالتاليةالسنواتوفي

علمفيالقاطعةالحجيةبحث"إلىبومآوصلفيهاتدريساتهيباشر

فيمفسمعتهالذيالموضوعذلكمنهأسمعأنأتوف،فكنت"عولالأ

منقالهماكانإنأعلملالذلك.إليهيتطرقلمولكنه،أخرىمرةبروجرد

لآسفوأني.عليهدليلآيملككانأنهأموالتخمينالحدسقبيلمنقبل

الشيخيوردآخركتابوفي(؟)(حينهفيالأمرأستوضحهلمأننيعلى

علىأعثرلمشخصيآأنا)بقولهعليهويعقبالموقفذات(المطهري)

مستبعد.عنديوهو،الشرقإلىالغربمنالفكرةهذهانتقاليؤيددليل

.34ص،مطهريمرتضىخب!ثلا.الاسلامفيالاتجهادمبدأ(1)
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ليدليمجنلمالبروجرديالثهآيةالمحرحومانأعتقد،أخرىجهةمنولكني

.(؟"(دليلبدونبرأي

هذاوكان)(المطهري)يضيفالموقفذاتوعنثالثكتابوفي

الأوروبية،والدولالصفويةإيرانبينجدآقويةالعلاقاتكانتوقتفي

ولكن،وتدينهبالعقلتندد!ضةالفترةتلكنفسفيعندناظهرتوكذلك

.للعفلليسوقالوا،للأخبارتاييدبشكلبل،الماديالغربيبالشكلليس

.(2"(بتاتآالدينفييتدخلأنحق

يخرجالاسترآباديأنفيعتقد(الصدرباقرمحمد)السيدالشهيدأما

ومدىالمعرفةقيمةلتمييزأساسيآمعيارآالحقبجعلللمعرفةتحليلهمن)

بها.الوثوقامكان

المحدثأفكارفيحسيآاتجاهآبوضوحنلاحظالضوءهذافيونحن

الحمقبأنالقائلالمعرفةنظريةفيالحسيالمذهبإلىبهيميلالإسترآبادي

الفكرفيالأخباريةالحركةنعتبرأنيمكنناذلكولأجل،المعرفةأساسهو

تراثناإلىالحسيالاتجاهمنهاتسربالتيالمساربأحدالإسلاميالعلمي

.الفكري

الح!يالفلسفيالتيارحسياتجاهمنتمثلبماالأخباريةسبقتوقد

فقد،"هيومدافيد"و،لوكجون"يدعلىالأوروبيةالفلسفةفينشأالذي

ونستطيع،تقريبآسنةبمائة،لوكجون"وفاةقبلالإسترآباديوفاةكانت

الفلسفةفيالحسيللتيارمهدالذي،بيكونفرنسيس"دمعاصرآنعتبرهان

الأوروبية.

.14ص،مطهريمرتفىالثخ.الاسلامفيالاتجهاد(1)

.051ص،مطهريمرتضىالثخ.العصرومتطلباتالإسلام(2)
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الفكريةالحركةبينملحوظفكريالتقاءفهناكحالأيوعلى

شثتفقد،الأوروبيةالفلسفةفيوالتجريبيةالحسيةوالمذاهبالأخبارية

منيستمدهالمإذاأحكامهقيمةوألغت،العقلضدكبيرةحملةجميعآ

.(؟)(الحس

بالفلسفاثتأثرتقدالأخباريةالحركةتكوناناستبعدتقديريوفي

العلميالفكرداخلالحشيالفكرتمثلتأنهاأوالأوروبيةالحسية

مساربه.أحدكانتأو،الإسلامي

احتراموكفيهذاأقول.كثرتحقيقإلىتحناجالقضيةأنوتبقى

ومنالإسلاميالفكرمفاخرمنوهما(والصدرالمطهري)الشهيدينلآراء

..فيهالمجددين

يثبتهأنيريدلماتمهيدآكانالذيالاس!رآباديالمحدثكلامإلىنعود

.والشرعياتالعقلياتبينذلكفيفرقلا:قلتن!ف"يضيفخيث

فيالشرعأهلبينالواقعةالاختلافاتكثرةمننثاهدهماذلكعلىوالشاهد

الفقهية.الفروعوفيالدينأصول

النقيةبالمقدمةباطلةعقليةمقدمةضممنذلكأ!ثنإنما:قلت

الاختلافاتانواضحآكاندانالقولهذامنويريد8القطعيةأوالظنية

بدليلالزجبسببانماوالمثرعياتالعقلياتفيتحصلالتيؤالاشتباهات

النقل.بحكما!تفاءوعدمالعقلوحكم

الشريفة،الدقيقةالمقدمةمنمهدناهماعرفتاذا:تالثم"

تمسكنادان،الخطأمنعصمنافقد!ضبكلامهمتمسكناإن:فنقول

.43ص.للأصرلالجديدةالمعالم(1)
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.(1"منهنعصملمبغيرهم

حجيةعدم-الأنصاريالشيخيقولكما-كلامهمنوالمستفادآ

الاحساسمنقريبةمباديهتكونوما،المحسوساتغيرفيالعقل)دراكات

."العقولعليهايتوافقلمإذا

لعرضالإسترآباديالمحدثكلامعلىردةالأنصاريالشيخيؤخر

..فيهوفصلالرأيذلكعلىوافقهمن

الجزائريثالمح!رأي

واحدغير-الإسترآباديالمحدث-ذكرهماامشحسنوقد":رابعآ

اوائلفي-سرهقدس-"الجزائريالمحدثالسيد،منهم،عفتأخرممن

عنه.حكيماعلى،التهذيبشرح

المقاموتحقيقة:بطولهالمتقدمالمحدثكلامذكربعد:قال

الأصولفيالحكمعنالعقلعزلتقدقلتن!ف.إليهذهبمايقتضي

البديهياتأما:قلت؟المسائلمنمسألةفيحكملهيبقىفهل.والفروع

وحكمالنقلوافقهن!فالنظرياتوأما.فيهاالحاكموهو،وحدهلهفهي

شكفلا،والنقليهوتعارضلووأما.وحدهالنقلعلىحكمهقذمبحكمه

."العقلبهحكمماإلىالالتفاتوعدمالنقلترجيحفيع!دنا

-:الجزائريللمحدثالرأيهذاوتفصيل

هيالتيالبديهياتفيهوالنقلعنالعفلبهيستقلما-إنأ

..الضدينواجتماعالتناتضكاستحالةالعلومكلفيمعتبرةضروريات

لمماالإطلاقسبيلعلىفيهامعتبرالعقلن!فالنظرياتفي-أماب

.129ص،الامترآباديأمينمحمدالميرزا.المدنيةالفواثد(1)
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بالنقل.معارضآيكن

يعاضدهلاآخرنقلمع،النقليعاضدهالذيالعقلتعارضإذا-ج

المعصيةقصدبقبحالعقلكحكم).النقليعاضدهالذيبالعقلأخذالعقل

بالنقلمعارضأنهالأ،المعصيةبقصدالعقابعلىالداذللنقلموافقف!نه

عنبالنقلالمؤيدالعقلفيقدم،المعصيةبقصدالعقابعدمعلىالداذ

.(1"(المجزدالنقل

ماإلىيلتفتولاالنقلفيرجح،والنقلالعقلتعارضلوأما-د

العقل.بهحكم

الذيبا!كلاتوفرلعدمالأمرهذاعلىرايهالأنصاريالشيخيفصللم

شرحيحضرنيلاأقول8:قولهوعلى.كلامه"الجزائريالمحدثفيهفصل

الشيخيقولالإجمالوفي"ذلكعلىفرعما؟لاحظحتىالتهذيب

يجوزكيفبشيءالقطعوجهعلىالعقلحكمفرضإذا":الأنصاري

حصولفرضلووكذا.خلافهعلىالنقليالدليلمنالظنأوالقطعحصول

وجهعلىبخلافهالعقلحكميجوزكيفالنقليالدليلمنالقطع

.،؟القطع

فيذاتيةحجةهوالذيالقطعهوالأنصاريالشيخب"أرفيالمعيار

سواءبالقطعونأخذ،القطعينبينالتعارضتصوريمكنفلا،مطلقأنفسه

النقل.أوالعقلمنإليناحصل

لأن،النقلدليلمنمعارضتهنتصورفلاالعقلمنالقطعحصلفإذا

لهاذا.التناقفاستلزم!الآ،بضدهالقطعيمكنلابشيءالقطعحصولمع

العقل.منالمعارضحصولنتصورلاالعلةلذاتالنقلمنالقطعحصل

.26ص،\ج،الاعتماديمصطفىالثصيخ.الرصائلث!رح(1)
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البحرانيالمحدثرأي

فيذلكعلى-والجزائريالإمترآبادي-وافقهماوممن":خامسآ

للميدكلامأنقلحيث،الحدائقمقدماتفي،البحراني"المحدثالجملة

الفطريالعقلبحجيةصرحأنهالأ،واستحسنهالمقامهذافي-الجزائري-

له.الشرعومطابقةللشرعبمطابقتهوحكمالصحيح

عباداتمنالفقهيةالأحكاممنشيءفيللعقلمدخللا:قالثم

العفللفصور!المعصومعنالسماعالأالبهاسبيلولا،وغبرها

عليها.الاطلاععنالمذكور

علىيتوقفلاماإلىبالنسبةالكلاميبقىنعم8-وأضاف-

ظاهربديهيآبذلكالمتعلقالعقليالدليلكانإن:فنقول،الصوقيف

دالأ.بهالعملصحةفيريبفلا،الاثنيننصفالواحدمثل،البداهة

آخر،عقليدليلعارضهدان،فكذلكنقليولاعقليدليليعارضهلمن!ف

دالأ،ال!قليبالدليلللمتايدالترجيحكان،بنقليأحدهماتأيدن!ف

.ف!شكال

كاننقليبدليلالعقليذلكتأيدن!ف،نقليدليلعارضهوان

دالأ،النقلياتفيتعارضالحقيقةفيهذاانالأ،للعقلنيالترجيح

هذا.ل!ثروخلافآ-الجزائري-المحدثللسيدوفاقآ،للنقليفالترجيح

وهو،الأخصالمعنىبهأريدلوأما.مطلقبقولالعقليإلىبالنسبة

،العلامالملكحججمنحجةهوالذيالأوهامشواثبعنالخاليالفطري

.(1)،إشكالعليهالنقليترجيحففي

فيمعرفيآتطورآهناكأننلاحظالبجرانيالمحدثكلامومن

.132ص،\ج،البحرانيالمحدث.الناضرةالحداثق(1)
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المحدثكلامفيأيضأوجدناهماوهذا،الأخباريالفكرفيالعقلمفهومية

فيالمعرفيالتطوروهذا.الاصترآباديالمحدثكلامعلىالجزائري

..الكليالإيجابويسالجزئيالإيجابنحوعلىهوالعقلمفهومية

ولممبقهمنمعفيهواختلفالبحرانيالمحدثأضافهالذيوالجديد

:أمورثلاثةفيكانكلامهمفييرد

مطلقآالحجيةواعطاه،الصحيحالفطريالعقليالدليلأخرج-1

.باعتبارهوحكم

الشرعومطابقة،بالشرعالفطريالعقليالدليلبمطابقةحكم-2

له.

الفطريةغيرالعقليةالأدلةمنالفقهيةالأحكام-أيضآ-أخرج)-3

عنالعقللقصورالمعصومعنالسماعالأاليهاسبيللا:قالحيث

الفقهيةالأحكامبينيفرقالموالجزائريالإسترآباديأنمع،عليهاالاطلاع

لهمامخالفآفيكون،البحرانيبالمحدثمختصالفرقوهذا.وغيرها

موافقتهمعنىوهذا،الأحكاموغيرالفطريغيرفيوافقهمانعم.فيه

.(1"(الجملةفيمعهما

كمسائل،التوفيفعلىيتوقففيماوالنفلالعقلدليلأما

المحدثرأيهوكماالتفصيلعلىفهيالفقهأصولومسائلألاعتقاديات

-ةالبحراني

كالواحدمطلقآالبداهةالظاهرالعقليبالدليلوالعملالأخذيجوز-أ

..يطاقلابماالتكل!يفوتبح،المنعمشكروكوجوبالاثنيننصف

.68ص،\ج،المحمديعليفلاماليئ.الرسائلفيهروس(1)
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آخرعقليدليليعارضهولمظاهرآبديهيآيكنلمانالعقلدليل-ب

..وفقهوالعملبهالأخذريبفلانقليأو

بالدليلأحدهماتأيدن!فآخرعقليبدليلعقليدليلتعارضاذا-ج

..بالنقلالمؤيدالعقليللدليلالترجيحكانالنقلي

بالنفلأحدهمايتايدولم،آخرعقليبدليلعقليدليلتعارضلو-د

..مشكلفهذا

العقليالدليلتايدن!ف،نقليبدليلعقليدليلتعارضهـ-إذا

..العقليللدليلالترجيحكان،آخرنقليبدليل

علىالنقليتقدمأنالقاعدةفمطلقالنقليمعالعقليتعارضاذ)-و

-:أموربعدةالكلامهذاعلىالأنصاريالشيخاشكلوقد.العقل

الفقهيةالنظريةالأحكامفيالنقليالدليليتقدمأنيمكنكيف-1

نأمع،الاثنيننصفالواحد"قبيلمنالبداهةفيهومامعالعقليعلى

الدينيةالبديهياتانفكما).ذلكعلىالبداهةفييزدلمالدينضروريات

فلا..العقليةالبديهياتفكذلكالسماعالىتحتاجلاوالصيامالصلاةمن

.(؟"(عليهاالنقللتقديممعنى

لأنبعيد-الأنصاري-الشيخمنالاشكالهذا)أنالبعضنظروفي

الدليلمنالقسمهذاعلىالنقليالدليلبتقديميقللمالبحرانيالمحدث

الدليلكانان:قالحيثالنزاعمحلعنالقسمهذاأخرجبل،العقلي

فلا،الاثنيننصفالواحدمثلالبداهةظاهربديهيآبذلكالمتعلقالعقلي

.(2"(--رهللشيخموافقآفيكون،بهالعملعحةفيريب

.28ص.الرماثلضرح(1)

.68ص.الرمائلفيدروص(2)
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يتصوركيف،والنقلالعقلتعارضعندالترجيحفيذكرهمما"-2

امتناعأيء"المذكورالترجيحعلىدليلوأي،القطعيينفيالترجيح

أنيستحيلالنقلأوالعقلمنالقطعحصلف!ذا،القطعينبينال!عارض

أننتصورفلاالعقلمنالقطعحصلف!ذا،خلافهعلىآخرقطعيحصل

لتقديموجهولاللتعارضمعنىفلا.خلافهعلىنقليدليلهناكيكون

العقل.علىالنقل

لاأنهمعترجيحدونمنالعقليينتعارضفيالاستشكال"-3

."تساقطهمافيإشكال

حصولهمافرضوعلىالقطعيينالعقليينبينالتعارضيعقللالأنه

تساقطهما.فيإيفدكالفلا

آخرعقليدليلعارضهن!فالبحرانيالمحدثقالهعغاجوابهوهذا

.ف!شكالوالآقولهإلى

علىالأوهامشوائبعنالخاليالفطريالعقليتقديموفي"-4

،للتعارضهنامعنىولافيهشبهةولاريبلامماوهذا"النقليالدليل

ومطابقةبالشرعالفطريالعقلبمطابقةالبحرانيالمحدثقالوأنوسبق

له.الشرع

حصلكلماأنه،النظرأهل!ثروفاقآ،النظريقتضيهوالذي"-5

القطعهذاكانسواء"نقليدليليعارضهأنيجوزنلاعقليدليلمنالقطع

دليليعارضهأنيصحفلاغيرهماأوبديهيآأمفطريآالعقليالدليلمن

نقلي.

يكنلمإنتأويلهمنبدفلاالمعارضةظاهرهما"وجددحان"-6
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منبدفلاالنقليوالدليلالقطيالعقليالدليلبينالمعارضةأي"طرحه

عنهاأخبر7التىوتعالىسبحانهاللهعنالخبريةالصفاتفيهوكماالتأويل

(1"4ايديهمنوقالثهيد،:تعالىقولهفيكمااليدكآية،الكريمالقرآن

وغير(2"(استوىالعرشعلىالرحمنة:تعالىكقوله"العرش"وآية

سبحانهالثهأنالتسليمفبعد.الكريمالفرآنفيذكرتالتيالآياتمنذلك

بمقتضىالآياتهذهتاويلمنبذفلا،بأينيأينولابكيفيكيفلاوتعالى

..والاستيلاءبالتدبيروالاستواء،بالقدرةالآيةهذهفياليدفتأول،العقل

فيإما،طرحهايمكنلاالتيالحكيمالكتابمنالآياتفيهذا

قطعيآيكنلممامثلأمكنإنالمعارضةظاهرهماطرحمنبدفلا)الأخبار

.(3)(جسمآتعالىاللهكونعلىالداتةكالأخبارالسندحيثمن

منالحاصلالقطعمثل،نقليدليلمنالقطعحصلوكلما"-7

القطعيحصلأنيجوزفلا،زمانآالعالمحدوثعلىالشرائعجميعإجماع

.،المؤثرعنالأثرتخلفاستحالةمثل،عفليدليلمنخلافهعلى

والفطري"الاثنيننصفالواحد8قبيلمنالبديهيالعقل-إن8

وبالتالي.القلمعالتعارضفيلهمامكانلا،الأوهامشوائبعنالخالي

منمواردهمافيبدفلا".التعارضسياقفيجاءإنمحلهفيالكلامليس

النظريةالقطعيةالأدلةلأن،خلافهعلىالنقلمنالقطعحصولعدمالتزام

أوالبديهيالعقليصادمشيءفيهاليسمحصورةمضبوطةالنقلياتني

ذلك.وغيرالمحصلوالإجماعكالمتؤاتر"الفطري

.01آية،الفغ،الكريمالقرآن(1)

.هآية،ول،الكريمالقرآن(2)

.72ص.الرسائلفيدروس(3)
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والعفللأخبارا

الركونعدمفيالأخباريالفكرنقدمنالثانيالمحورهذا:سادسآ

أما.العقلفيوالغلطالاشتباهكثرةحولكانالأولالمحور،العقلإلى

الأخباريةالحركةاعتقادفيوالرواياتالأخبارمنيستفادماالثانيالمحور

..الإسلايىالتشريعقضايافيالعقلالىالركونعدممن

ذلكفيهؤلاء.نظرلعل":بقولهرأيهمالأنصاريالشيخويوضح

قولهم!مثل،الأخبارمنيستفادماالى-العقلإلىالركون-عدم
ولوةوقولهم!ى"؟)8مئاتسمعوهلممابثىءتفولواأنعليكمحرامآ

يعرفولممالهبجميعوتصدقدهرهوحبئنهارهوصامليلةقامرجلآأن

.(2)8ثوابعلىلهكانما،فيواليهبدلالتهأعمالهفيكوقاللهوليولاية

8وكذاكذافهوصادقمنسماعبغيراللهد.افيمن8:!روقولهم

بلغهاالتيتعالىاللهأحكامامتثالعليناالواجبأنمن،ذلكغيرالى

يجبلمتبليغهفيواسطةالحجةيكنلمحكمفكل.!عحججه

سكوتهمعنىن!ف،"عنهاللهسكتعئااسكتوا"قبيلمنيكونبل،امتثاله

الحجةواسطةبغيرالمنكشففالحكم.حيمئدبتبليغهأوليائهأمرعدمعنه

تصريحبهيشهدكما.للواقعمطابقآكانوانالشارعنظرفيملغى

بكونهالقطعمع،المالبجميعالتصدقعلىالثواببنفي،!الامام

الثه.عندومرضيآمحبوبآ

في،-الثهرحمه-"الصدر"السيدذكرهما،ذكرناماالىيشيرومما

نإ":لفظهما،العقلبهيستقلماحكمفيلهكلامجملةفيالوافيةشرح

.024ص،2ج،الكلينيالمحقق.الكافي(1)

.286ص.المحامن(2)

308
http://www.al-maktabeh.com



القطعأوالظنحصلإذايجبلاأوتركهأوشيءفعليجبأنههوالمعلوم

وأفعلهأو،!المعصومقولنقلجهةمنغيرهماأوحرمتهأوبوجوبه

طريقايمنحصولهمامعيجبلاأوتركهأوفعلهيجبأنهلا،تقريره

.(؟"8كان

-:التاليةالنقاطفيالرأيهذانقرر

..المعصومونبفغهاالتياللهأحكامامتثالهوالتامالواجب-إنأ

امتثاله.يجبلمتبليغهفيواسطةالمعصوميكنلمحكم-كلب

..،عنهاللهسكتعئاإسكتوا"قبيلمنيكونف!نه

دانالشارعنظرفيملغىالحجةواسطةبغيرالمنكشفالحكم-ج

..للواقعمطابقآكان

-:التاليبالتفصيلالأنصاريالشيخذلكعلىيرد

اللهحكمإطاعةوجوبفيالحجةتبليغثوسطمدخليةنمنع1-8

الثيءبتركيرضلاتعالىاللهأنعرفمابعد،والعقلكيف.سبحانه

.،مبلغتوسطالىذلكيحتجلم،اللهإطاعةبوجوبوعلمالفلاني

معينثيءبتركلايرضىوتعالىسبحانهاللهبأنبالعلمالعقلقطجف!ذا

الوديعةرذفيالثهاطاعةبوجوببالبداهةعلمأو،مثلآالوديعةكرد

ذلكاستفادةودعوى"الحجةتوسطالىالحالةهذهفينحتاجفهل.كذلك

.8ممنوعةالأخبارمن

لممالىءتقولواأنعليكمحرام-الخبرأمثالمنالمقصودان"-2

الناقصةبالعقولالشرعيةبالأحكامالاستبدادجوازعدم-مناتسمعوا

.مخطوط.الوافيةضرح(1)
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بالأقيسةالعملمنالزمانذلكفيمتعارفآكانماعلى،الظنية

مم!تر"مقابلهمفيبلاللهحججمراجعةغيرمن،والاستحسانات

ومنعليهاالمطلقوالاعتمادبالعقولالاستدادجوازعدمإذنوالمقصود

..مقابلهمفيبلاللهحججعراجعةغيرمنوالاستحساناتالأقيسةخلال

النقلوتقديمالحجةتوسطمدخليةالأخبارمنالمقصودكانإذا-3

غايةفيبالتأويلبينهماالجمعيمكنلاالذيالتعارضهذان!ف،ا.لعقلعلى

.الكثيرةالأخبارهذهفيبهالاهتمامينبغيفلا،وجودهنعرفلابلالندرة

عندولغوعقلآقبيحموجودغيرأوالوجودنادربشيءالاهتماملأنا

.(1"(العقلاء

للحكمالقطعيالعقلف!دراكوالأ"ذلكعنالأنصاريالشيخوعبارة

بل،الندرةغايةفيبينهماالجهعيمكنلاوجهعلىالنقليليل.دللالمخالف

.،الكثيرةالأخبارهذهفيبهالاهتمامينبغيفلا،وجودهنعرفلا

التيالناقصالظنيالعقليعاكسماهناالقطعيالعقليوالإدراك

الأقيسة.أدواته

يشملبمامطلقآالعقلحكومةنفيالأخبارهذهظاهركان-إذا4

يعملونالأخباريينأننجدفلماذا.المعارضعدممعولوالفطريالعقل

..الفطزيالعقلإلىحتىالعودةتنفيالأخبارأنمعمطلقآالفطريبالعقل

مايحمل--حيثذكرناماعلى"الأنصاريالشيخيقولكماذلكمخرج

العودةغيرمنبالعقولالاستبدادأي"بالعقوليصابلااللهدينأنمنورد

.والاستحساناتالأقيسةخلالومنالمعصومإلى

وليئبدلالةبهالعملكونعدممعالتصذقعلىالثوابنفيوأفا"-5

.77ص.الرصائلفيدروص(1)
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الفطريبالعقلالاعتبارعدمعلىدذظأهرهعلى-الحديث-أبقيفلو،الله

الملكحججمنحجةبأئهاعترافهمع،الأوهامشوائبعنالخالي

فهذا،التصدقعلىالثواببنفيظاهرهعلىالحديثظلفلو.8العلأم

شوائبعنالخاليالفطريالعقلذلكفيبمامطلقآالعقلاعتبارعدميعني

البديهي،الفطريالعقلعليهويدذيرشدحسنالتصدقلأن،الأوهام

غيرعلىالحديثحملمنبدلاهنامن.الأخباريونحتىبهقالالذي

وبالتاليالأوهامثعوائبعنالخاليالفطريالعقلحجيةنلغيلالكيظاهره

وأمقبولةالغيرالتصدقاتعلىإماالأنصاريالشيخرأيهوكماالخبريحمل

علىأو،تغالىاللهلوليالمعرفةعدمأجلمن،التصذقثوابحبطعلى

ذلك.غير

علمناإذالكئا.الإطاعةوجوبفيالحجةتبليغمدخليةسلمنا"-6

عنيقيضآصدرقدبهاالابتلاءلعمومالفلانيةالواقعةحكمبأنإجمالآ

:الوداعحجةخطبةفي،صهمخ!قولهمنوردماإلىمضافآ،الحجة

إلأالنارعنويباعدكمالجنةإلىيقزبكمشيءمنمااالنامىمعاشر"

وقدإلأالجنةعنويباعدكمالنارإلىيقزبكمشيءمنوما،بهأمرتكم

بواسطةو)ما،المستقلبالعقلإماالحكمذلكأدركناثم.(؟)"عنهنهيتكم

الحجة،عنصادربعقولنااستكشفناهعابأنذلكمننجزم،عقليةمقدمة

."الحجةبواسطةالإطاعةفيكون،عليهالثهصلوات

المستقلبالعقلالحجةعنصدرالذيالحكمأدركناإذاأي

كاستفادة)عقليةمقدمةبواسطةاو،الوديعةرذبوجوبكحكمه

كزقدربلغإذاالماء"!تولهمنبالملاقاتالقليلالماءتنجس

بانتفاءالمشروطانتفاءوهيعقليةمقدمةبانضمامشيءينجسهلا

.27ص،6ج،العامليالحرالحسنبنمحمد.الثيعةوم!ائل(1)
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قداجمالآولوالأحكامجميعأننعلملأننا،امتثالهفيجب(؟)(الشرط

.المذكور!كص!ا!رمالرم!ولحديثفييفهمكما!عنهمصدرت

الحجة،عنصادربعقولنااستكثفناهمابأنذلكمننجزمآوعندئد

."الحجةبوام!طةالإطاعةفيكون،عليهاللهصلوات

لغرضجاءتأنهافي"الأخباردلالةعدم"تقدممماعرفناوقد-7

هيدانما،الإيجابيةالدلالةزاويةمن،النقل8السماعاعتبارعلىالدلالة

ظاهرةونقضلنقد.الناقصةالظنيةبالعقولالاستبدادجوازعدمعلىتدل

التشريعفيالقياصظاهرةوهي،الاسلاميالتشريعتاريخفيبرزتخطيرة

أهلمدرسة"بالإسلاميالتاريخفيوعرفت،الاسلاميوالاجتهاد

.الهجريالثانيالقرنأواصطفي،الرأي

تعارضبابمنايضآفهو8السماعاعتبارفيالتسليمفرضوعلى

المتقدمةالأخبارهوالظنيبالنقليوالمراد)"القطعيالعقلمعالظنيالنكل

والمراد.تعالىاللهإطاعةوجوبفيالحجةتبليغتوسطلزومعلىالدائة

ذلك.فيالحجةتبليغتوسطعدمعلىالداذالعقلهوالقطعيبالعقلي

لدلالةالظنيالنقليالدليلعلىيتقدمالقطعيالعقليالدليلأنومعلوم

ماأنهعلىأو،باطنةحجةكونهعلى..العقلحجيةعلىةري!كلاالأخبار

."2)(الجنانبهويكتسب،الرحمنبهيعبد

بهاتشبثالتيالقاعدةالسلبيبالنقذالأنصاريالشيخرذهنا-الى8

تنقيحفيالإيجاييبالنقدالشيخيبدأثم..الدينيفكرهمفيالأخباريون

أشرناماوهذا،المقبولوالجانبالمرفوضالجانببينالعقليالإدراك

منالإيجابيوالنفدالسلبيالنقدبينالتوازنهذاإنقلناحينسابفآإليه

.33ص،\ج.الرمائلنرح(1)

.80ص.الرمائلفيلحرومى(2)
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هووهذا..الأنصاريالثيخعندالأصوليالعلميالبحثمنهجخصائص

النفدأنأخرىجهةمن.الفكريوالنقدالعليالبحثفيالسليمالمنهج

الكثيرنجدولهذا.الإيجابيالنقدهووالأصعب،العادةفيسهلالسلبي

...والإيجابيالسلبيبعديهفيالنقدبينتوازنلاالتيالدراساتمن

العقل،جهة:جهتينمنالعقليالإدراكالأنصاريخي!ثلاوينقح

النفل.وجهة

مناطاتب!دراكيتعلقفيماالعقلالىالركون8ن!فالعقلجهةمنأما

ك!يرآالخطأفيللوقوعموجبالأحكامنفسإدراكالىمنهالينتقلالأحكام

."الأمرنفسفي

الأولالجانب:جانبينعلىالعقليالإدراكأنذلكوتوضيح

والجانب.الوديعةردكوجوبالشرعيالحكملاستنباطالعقليالادراك

الحكم.مناطلاستنباطالعقليالإدراكالثاني

فيفهوالاشكالأما،الأصوليينعندعليهإشكاللاالأولوالجانب

إدراكالىمنهالينتقلالأحكاممناطاتب!دراكيتعلق،الذيالثانيالجانب

مناطإنيقالكأن8كثيرآالخطأفيللوقوعموجب-فهذا-الأحكامنفس

حالةفيالحكمنفسلإدراكالمناطبهذافينتقل،الإسكارهوالخمرحرمة

مسكر.هوماكلوبحرمة..مسكرلأنهحرامإنهفيقولكالنبيذأخرى

لاافهدينإن"بمضمون،الواردةالكثيرةالأخبارعليهد-ئتالذيوهذا

.،لأ؟(الناسعقولمنالثهدينعنابعدشيءلاإنه"و"بالعقوليصاب

،المناطلتنقيحالعقلإلىالركونعدمعلىالنقلجهةمنوأما

روايةآ-الأنصاريالثيخيقولكما-كلهذلكعلىالرواياتوأوضهمح

.؟50ص،18ج.اليةوصاكل(1)
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منإصبعآقطعرجل:لهقلت:قال!فالصادقعنتغلببنأبان

قلت::قال.الإبلمنعشر:قال.؟الذيةمنفيهاكم،المرأةأصابع

أربعآ.قطعقلت.ثلاثون:قال،ثلاثآفلت.عشرون:قال؟إصبعبن

ويقطع،ثلاثونعليهفيكونثلاثآيقطع!الثهسبحانقلت.عشرون:قال

الذيإنفقلنا،بالعراقونحنهذايبلغناوكانأعشرونعليهفيكونأربعآ

المرأةإنر!طرسولحكم!أبانيا،مهلآ!قال.شيطانبهجاء

أبانايا.النصفإلىرجعالثلثبلغف!ذا،الديةثلثإلىالرجلتعاقل

.(؟"الدينمحققيستإذاوالشة،بالقياسأخذتنيإنك

أصابعأربعقطعفيأربعونعليهيكونأنالقطيالقياسومقتضى)

بالعشرين،!نرالإمامحكمولما،الإبلمنعشرأصبعلكليكونحتى

قدعقلهإذ،لعقلهمخالفآكانلأنه8اللهسبحان":بقوله8أبان"تعجب

فيكون،خطآالعقلمنالحكمهذاوكان،أصبعلكلالإبلبعشرحكم

مناطاتفيالعقلحكمفيالخطأوقوععلىدليلآالعقلمنالخطأ

.(2)(لأحكاما

الروايةرذعلى--أبانتوبيخفيظاهرةكانت.))و"الروايةوهذه

تعجبهعلىأو،بخلافهعقلهاستقلالبمجردراقالهفيسمعهاالتيالظنية

نأإلأ،القياسلمقتضىمخالفتهجهةمن،!زالإمامبهحكممما

توبيخفهو.الأحكاماستنباطفيالعقلمراجعةعلىالتوبيخإلىالكلمرجع

أولوفيهنا،أشرناوقد.الواقعمخالفةإلىالمفضيةالمقدماتعلى

المطالبفيالدينيةالأحكاملاشكشافالخوضجوازعدمإلى،المسألة

علىإليهمنهوالانتقال،الحكممناطتحصيلفيبهاوالاستعانة،العقلية

.299ص،7ج.الكافي(1،

.97ص.الرصائلفيدروس(2)
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محدميوجببهاالذهنأنقلأن.المعلولإلىالعلةمنالانتفال-اللئمطريق

الطىم!نأيصيرفقد،النوقبفيةالأحكاممناليهيصلبماالوثوقحصول

."؟)،بالحكممنهالهالظنحصوللعدم،الظنيةالنقليةالأمارات

مسألةمناقثةفيالأنصاريالشيخخصصهالذيالقسمينتهيهناالى

عنالعقليعطلأنكادالذيالأخباركطالفكرعلىالردفيوالنقلالعقل

في،الأصولفرائد8كتابأنوالحقيقة..بهالثقةويفقدنا،فاعليف

ب!فراطأو،عليهيتقدمأو،النقلحسابعلىلا،العقلالىينتصرإجماله

الاجتهادعمليةفيوالمناسبالطبييمرقعهالعقلإعطاءبل،وتضخيم

المدرسةطرفمنوالتعطيلال!هميشمحاولاتمقابلفي،والتشريع

..الأخبارية

الأنصاريالشيخعننقلناهاالتيصالأصوليةالنصرهذهخلالومن

الاتجاهلهذاالفكريةوالمرتكزاتالأصولوالنقدبالمناقشةبحثناقدنكون

...الأول

العقل.دورتضخيم:الثانيالاتجا.

المبدعةالخلأقةالطاقةوحجم،عطلقدالأولالاتجاهكانإذا

درجةإلى،العقلدورمنضخمحيثبعكسهالثانيالاتجاهن!ف،للعقل

قضائه.عنخارجهوفيماويوظف،حدودهيتجاوزأنإلىتصل

تاريخيةفيفكريةمدارسثلاثةفيالاتجاههذاندرسأنويمكن

هي:،الإسلاميالفكر

.،المعتزلةمدرسة"العقائدميدانفي-أ

.44-36ص،\ج.لأصولافرائد(1)
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.8الرايأهلمدرسة8الفقهلو!عأميدانفي-ب

.،العقليينالفلاسفةمدرسة"الفلسفةميدانفي-ج

ومفاهيمهاوتصوراتهاالفكريةالمدارمىهذهندرسالايجازمنوبنوع

..والنقلالعقللمسألة

المعنزلة(مذهبوأالعفائ!

،الهجريالثانيالقرنفيالإسلاميالتاريخفيالمعتزلةفرقةظهرت

ظهورهاعكسوقد.هـ!131-980(عطاءبنواصل)مؤسسهايدعلى

بينوالمواففالآراءحولهاوتباينتوتعددت،الإسلاميالفكرفيتحولآ

ومخالفكليومخالف،جزئيومؤيدكليمؤيدوبين،ومخالفمؤيد

وأصولالعقائدعلومفيوالباحثينالدارشناهتماماستقطبتكما.جزئي

العصورفيالمستشرقوناهتم)وقد،الإسلاميالفكرتاريخيةوفي،الدين

الكونفيوالأصولالخطوطمنفيهوماالاعتزالمذهببدراسةالأخيرة

،العبادأفعالفيفكرقهمأعجبتهمولقد،وحريتهواختيارهالانسانوحياة

منهمالمصريينوبالأخص،السنةأهلمنالجددمام!هالشبآذلكوصار

قدرع!هاوالدفاع،فكرتهموتقدير،كتبهمونشرمذهبهمدراسةالى

.(؟)(اليهمالاعتباروردالامكان

الاسلامفيالأحرارالمفكرونبأنهم(ثشيز)المستشرقوصفهموقد

دعاةبأنهم(هاملتون)و(ميتزآدم)عنهموقال.الاسمبهذاكتابآوألف

.(2)والاستنارةالفكريةالحرية

الثيئ.الاسلاميةللمذاهبمقارنةمو!وعيةلحرامة،والنحلالمللفيبحوث(1)

.671ص،3جسبحافيجعفر

.172ص،ةلز!عملاأدبكابهانظر.؟68ص.نفطالمصدر(2)
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يدرصلمالمعتزلةمذهبان(السبحانيجعفر)الشيخرأيوفي

الباحثتكلفالهادفةالموضوعيةالدراسةان)حيثوموضوعيةبعلمية

بألحذقالمعروفينوخبرائهالمذهبأعلامبيدالمؤلفةالكتبإلىالرجوع

ورسمالجدلأدبعنخارجالخصومكتبعلىوالاعتماد،والوثاقة

نمكنوعدمالسابفةالفرونفيالمعنزلةكتبضياع-و-.التحفيق

علىالاعتمادالىأصولهموتحليلعقائدهمكتابةفيألجاهمعنهاالباحثين

نأجدآالواضحومن.والنحلوالمللالكلامعلممجالفيالأشاعرةكتب

يوافقلامااليهمنسبواوقدوموضوعيينبمنصفينليسواالخصوممنكثيرآ

.(؟)(بهاالموثوقالأصول

العقلشعاراقخاذيرى)المعتزلةمذهب)نالغرضموضوعهووما

وهو،الأوحدالمقياسهوالعقلانيقولونفأصحابه،الطريقنهايةالى

بلغحتى،الأحكامكلفيوالبت،والجزئيةالكليةالحقائقكلمفتاح

."2"(العقلمنجزءهوالشرعإنقولهمالىبهؤلاءالأمر

مظاهرومن)(أمينأحمد)يفول،الكريمللفرآنرؤيتهمفعن

علىاعتمادهممنكثربالمعقولللقرآنتفسيرهمللعقلتمجيدهم

الارادةوحرية،المطلقالتنزيهمنأسسهمعلىتفسيرهموبنوا،المنقول

ظاهرهاالتيللآياتأسسآووضعهم،ذلكونحوالأصلحوفعل،والعدل

كانوقد.المتشابهاتبينالفيصلليكونالعقلبذلكفحكموا،التعارض

الىجاؤواف!ذا،والتابعينالصحابةعنالنقلبمجرديكتفونق!بلهممن

.(3"(اللهالىالعلموفوضواسكتوا،المتثابهات

.166ص.نفهالمصلر(1)

.55ص،الملرصتقيمحمدالسيد.ومبادر.أصسهالاصلامياتمدن(2)

.72ص،3ج،أمينأحمد.الاسلامضحى(3)
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إنكارإلىهذاالعقلبسلطانالقولجرهم)والحديثالسنةوعن

أحدهذاوكان.ومذهبهمتتفقلاوأخبار،تناقفأسسهمأحاديث

.(؟)(المحدثينوبينبينهمالخصومةأثارتالتيالأسباب

منوتحررها،وإرادتهالإنسانعقلبسلطانقالوا)العقلوعن

فيحزةوالإرادة،سابققدريقيدهلمالتفكيرفيحرفالعقل،القدرسلطان

.(2)(سابقةإرادةتقيدهالمالتنظير

منيعارضهاكانماتامآإيمانآبهاوآمنوا،أصولهمقررواأنوبعد)

جرأةفيذلكوكل-يكرونهاأحاديثمنيعارضهاوما.يؤولونهاآيات

المتشككموقفيكونماكثيرآالحديثفيموقفهمكانولذلك-وصراحة

لاالحديثفيالعقليحكمونلأنهم،لهالمنكرموقفوأحيانآ،صحتهفي

.(3)(العقلفيالحديث

إلىالديننقلوا)أن-أمينأحمدرأيهوكما-ذلكعنونتج

نأصخإذاالنهجوهذا،المنطقيةوالبراهينالعقليةالقضايامنمجموعة

الدينلأن،الدينفيعليهيقتصرأنيصحفلاالفلسفةفيعليهيقتصر

.(4"(منطقيةقواعديتطلبمماأكمرحتآشعورآيتطلب

جعفر)الشيخيقولالمعتزلةلمدرسة(أمينأحمد)نقدوعن

إلآالمعتزلةكتبمنيقفلمأنهمعأمينأحمدإن)النقدنقدفي(سبحاني

،هـ"131ت"الخياطالحسينلأبيكالانتصارالقليلالأقلعلى

الجاحظوبعفكتب،هـ"538ت"للزمخشريوالكشاف

نفسه.المصدر(1)

.72ص.ففسهالمصدر(2)

.85ص.نفسهالمصدر(3)

.72ص.نفسهالمصدر(4)
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الأشاعرةكتبعلىالمعتزلةعقائدفقلفياعممدوقد،هـ"255ت"

الإقدامونهاية،هـ"332ت"الأشعريخي!ثللالإسلاميينكمقالات

والمواقفهـ5058تةللغزاليوالاقتصاد،هـ5488ت"للشهرستاني

ذلك.غيرإلى0488ت"للعضدي

خصومهممواقفتقريريستطيعونولاالمعمزلةأعداءكلهموهؤلاء

بمنهجكثيرآتأثر-يقفلمأنه-معانحيازكلعنمجزدينالمسائلفي

عفاأمينأحمدالأستاذخرجلماولولاهم،الغربيينلأساتذتهتبعآالاعتزال

.(؟"(أنملةقدرالفكريالشباكمنالأشعريةالمصريةاليئةعليهحاكت

ظهرالاعتزال):بقولهالمعتزلةعن(السبحاني)الشيخدافعوقد

فيودعمها،الإسلاميةالعقائدلتحقيقالعقليبطابعهالمسلمينأوساطفي

الفكرية،طاقتهمحسبعضهايدافعونفكانوا.والبرهانالدليلضوء

.(2"(وتلاميذهموأئمتهممشايخهمحياةبذلكويشهد

للتحجرواتصارآالحريةلدعاةانهزامآالمعتزلةانقراضوكان)

.(3"(والأميةالجهللقوىوتقوية

قدالمعتزلةأنيؤكدأنهإلأ(السبحاني)الشيخمنالدفاعهذاومع

لافيما)العقلأعملواحيثالإسلاميالتشريعفيالعقلحدودتجاوزوا

فيالمعتزلةنهجيتبئمنهخاكاليومإلىولازال(4"(فيهللقضاءلهسبيل

محدودولكنه،الأمةفيالفكرهذاإحياءإلىويتطلع،الإسلاميالفكر

.والانتشارالتأثير

.169ص،3ج.والنحلالمللفيبحوث(1)

.417ص.نفهالمصدر(2)

.453ص.نفسهالمصدر(3،

.165ص.نفطالمصلر(4)
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(اللأياهلولرسةواالففهأصول

الإسلامي،الثشريعتاريخيةفي8الرأيأهل"تبلوريفسرمنهناك

التشريعي.المنطقفيالعقليوالنضجالفكريالتطورمنحالةأنهاعلى

بالحالةتفسيرهيمكنالعراقفيالمدرسةهذهظهورأنأضافمنوهناك

هناكظهرتحيثالحجازفيالحالعليههوماعلى،المتطورةالحضارية

الحضاريةالحالةبينوالعلاتةالربطاعتبارعلى،"الحديثأهل"مدرسة

الحضاريفالتطورمتعاكسةعلافةوهي،وتفتحهوتقدمهالعقليوالنضج

النموفيحيويعاملأخرىجهةمن-أيضآ-هوالفكريللتفدمنتاجهوكما

..الفكري

،السريانأنثماهاقديمةلمدنياتموطنآكانالإسلامقبلوالعراق)

قبلكانتمذاهبوفيه،الفرسوحكمةاليونانفلسفةفيهاراجت

الفرقبينهمظهرتمختلفةأجناسمنمزيجآأصبحالإسلاموبعد،الاسلام

واسعآعلمآفيهاوترك،خلافتهمدة!عليالاماموأقام،المختلفة

.(؟"(التابعينعندبقي

الشريعةلكليةالثانيةالسنةلطلابالجديدالمنهاجفيجاءوقد

فيالحديثمذهبشيوعأصبابمنأن،الشريفبالأزهرالإم!لامية

علىعرضوهامسألةفياستفتواإذافكانوا،الحجازأهلبداوة)هوالحجاز

شيءفيالحكمعلىالعثورأعياهمن!ف،الصحابةأثارثمالسنةثمبا!كلا

.(2)(الإفتاءعنتوقفواوربما،رأيهمأعملوا-يكونوقلما-ذلكمن

المنهاجفيجاء-كماالعراقفيالرأيمذهبشيوعأسبابمنأما

.332ص،الحشيمعروفهاشم.الجعفريللفقهالعامةالمبادىء(1،

.85ص،الاي!عليمحمد.الإصلاميالفقهتاريخ(2)
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أكثرالعراقفيأحكامهاتعرتالىيحتاجالتيالمسائلأن)المذكورالجديد

الىذلكانضمف!ذا،العراقوحضارةالحجازلبداوةنظرآالحجازفيمنها

أما(؟"(الرأيإعمالمحالةلاذلكأنتجالأحاديثمنعليهبعولونمافلة

لهاورأوا،المعنىمعفولةالشريعةرأواف!نهموالقياسالرأيأهل)فلسفة

منبابلكلكذلكورأوا،السنةوأيدتهاالكريمالقرآنبهانطقعامةأصولآ

التيالمسائلجميعإليهاوردواوالسنةالكتابمنأخذوهاأصولآالأبواب

السنةالىبالنسبةوهم،نمفيهايكنلمولو،البابهذامنتعرض

بماثقةروايتهامننور!كتسيلاأنهمإلأ،صحتهامنوثقوامتىكالأولين

مامنهارأواداذا،السنةفيرأيهممنتقدمولما.الأصولمنعندهم

ذاكداذ،بهالعملعنيتأخروالمعندهموثبت،الأصولتلكيخالف

الىالبابفيالمعينالأصلعلىالقياسيتركونوتارة،استحسانآيسمونه

.(2"(اشحسانآ-أيضآ-ذلكويسمونالعامةالأصول

هوالإسلاميالتشريعتاريخفيوالقياسبالرأياشتهرمنوكثر

أختط)الذيحنيفةبأبيالمعروفهـأ150-180(ثابتبنالنعمان)

وبذلك،الفقهاءمنوغيرهمشيوخهعندمألوفآيكنلمجديدآطريقآلنفسه

حتىمذهبهوراج،والأثرالرأيفقهاء،عصرهفقهاءمنغيرهعلىاشتهر

قدالتيالمشاكل!ثرحلاتفريعاتهكثرةفيرأوالأنهم،عصرهفي

.(3"(الآثارطريقعنحفهايستعصى

إذاالثهبكتابآخذإني:نفسهعنقالهماالاستنباطفيطريقته)أما

عنهالصحاحوالآثارعطنرواللهلو!مربسئةأخذتفيهأجدهلمفماوجدته

.86ص.فغسهالمصلر(1)

.451ص،بك"لخضريمحمداليئ.الاسميالثريعتاريخ(2)

.334ص.الجعفريللفقهالعامةلمبادىء2(3)
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شةولااللهكتابفيأجدلمف!ذاالثقاتأيديفيفشتالتي

لاثم،شثتمنقولوأدعشئتمنأصحابهبقولأخذت!توواللهرسول

والشعبيإبراهيمإلىالأمرانتهىف!ذاغيرهمقولإلىقولهممنأخرج

نأفلي-اجتهدواقدرجالآوعدد-المسيببنوسعيدسيرينوابنوالحسن

يناظرح!يفةأبوكان:الحسنبنمحمدوقال...اجتهدواكماأجتهد

يلحقهلماستحسن)ذاحتىويعارضونهمنهفينتصفونالمقاييسفيأصحابه

وشلمونجميعآفيدعونمساثلمنالاستحسانفييوردمالكثرةبنهمألهحد

والاستحسانالقياسمنالأخر!المذاهباصحابموقف(اما)

قال)فقدهـ!179-993(أنسبنمالك)فأما،الرأيأهلومذهب

توسعبهالقولفييتوسعلمأنهالأ.كثيرةمسائلفيبالاستحسان

.(2"(الحنفية

إنهويفال،للقياساستعمالآأقلكان)فقدالقياسمنموقفهوعن

نإخلكانابنيقول.معدودةحالاتفيالأبالقياسيفتلمعمرهطول

تلكفيحتىالقياساستعمالعلىالندمأظهرالوفاةحضرتهوقد،مالكآ

.(3"(المعدودةالمواضع

أنكرفقدهـ!402-9051(ادرشىبنمحمدالشافعي)وأما

اشحسنمن:قال)رألهوعن.والحثف!هالمالك!هبهقالالذىالاشحسان

إذاالأبالقياصيعملولم،الاستحسانابطالكتابفيهوألف،شرعفقد

.؟68ص.الاسلاميالتشريعتاريخ(1)

.115ص.الاسلاميالفقهتاريخ(2)

.41ص،مطهريمرتضاليئ.الاسلامفيالاجتهادمبدأ(3)
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.(؟)(منضبطةعلتهكانت

عند.)القياصأنهـ!124-1،168(حنبلبنأحمد)ورأي

ولا،صحابيقولولا،حديثآيجدلماذابحيثللضرورةمستعمل

شديدوكان.الأدلةتعارضتإذاويتوتف.بهقال،ضعيفآولا،مرسلآ

.(2"(السلفعناثرفيهاليىمسألةفيللفتوىوالمغعالكره

كانفقدهـ!157-988(محمدبنالرحمنعبدالأوزاعي)و

.(3)(القياسيكرهونالذينالحديثرجالمن)

القياسأنكرفقدهـ!324-9202(عليبنداودالظاهري)و

الفقهصيرت،فارسيةفلسفةإنه)-حنيفةأبيمذهبعنوقال،وذئه

علىالأالتعويليجوزلأ)نه:وقالوا،وضعيآعملآمنزلةشريعةهوالذي

الاختلافيوجبف!نهوالعللالمعانيإلىالنظرفاما،النصوص

هذاأنترىوأنت.والرأيبالهوىتش!ريعهذافوقوهو،والاضطراب

."4)(بهالعملصحةفيطعن،القياسحجيةلأصلإنكار

عمحدودةالنصو)أنالمدرسةهذهفلسفةفيالأساسيوالمرتكز

هذهأصحابعلى-حتمآفكان،حدعندتقفلامتكاثرةوالنوازل

فيالصوابوجهلهميظهرحتىوجوههاعلىالمسألةيقلبواأن-المدرسة

وهكذا.الكيةوقواعدهالعامةالشرعبمقاصدذلكفيمسترشدينحكمها

.(5)(فعلوا

.121ص.الإعلاميالفقهتاريخ(1)

.125ص.نفسهالمصدر(2)

.196ص.الإملاميالتشريعتاريخ(3)

.571ص.الإصلاميالفقهتاريخ(4)

.52ص.نفسهالمصدر(5)
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منبدلهميكنلمالذين،الصحابةبعملالمرتكزهذاوأضلوا

.الرأياستعمال

بكر،كابيبرأيهمفيهاافتواقضاياالصحابةكبارمنكثيرعنونقل

.(1)جبلبنومعاذ،كعببنوأبي،ثابتبنوزيد،وعمر

نا)المدرسةهذهأصحاباعتقادالفلسفةهذهشيوععلىساعدوقد

!ووالرسولعنالمأثورةالنبويةةش!لاوالكتابفييتمثلالشرعيالبيان
إلىاتجهوا،الاستنباطحاجاتمنبجزءالأيفيلاهذاكانولما،فقط

بمبدأوالمناداةالعقلتمطيططريقعنالحاجاتهذهواشباعالموقفعلاج

.(2)(الاجتهاد

-:فهووفلسفتهاالملرمةهذهمنالإماميةموقفأما

.(3)بالحكمالعلميفيدلانفسهفيوأنهظنيأمرالقياص-انا

..والاشتباهالخطأفيهيكثرممافهووبالتالي

العملهذاعنالنهيحولرواياتمنالبيتأهلعنوردما-ب

الدين"محقفيستاذاالسنةان8و8بالعقوليصابلااللهدبنان8!

فيحنيفةأبيمع!الصادقالإماممناظراتالىبالاضافة.وغيرها

.(4"8الفباسابطال"كنابهفيحزمابنرواهاوفد،الفياسابطال

مستمرآلايزالالشرعيالبيانبأنيؤمنونكانوا)الإماميةفقهاء-إنج

المشروعللتومعغيرنفسيدافعأيلديهميوجدفلم!الأثمةباستمرار

ففط.المصدر(1)

.37عى.للأصولالجديدةالمعالم(2)

.188عى،2ج،المظفررضامحمداليئ.الفقهأعول(3)

.71ص،حزمابن،القباس)بطالآكابأنظر(4)
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."؟)(العقلنطاقفي

والسنة،الكتابكفايةعدمأي،القياسالىالحاجة)عدموجه-د

وكتبالبلاغةنهجوفي،البيتأهلائمةعندمقبولآيكنلمماوهذا

.(2"(والسنةالكتابكفايةعدمفكرةدحفسعلىكثيراعرارالحديث

العفلبة"رسةالم!وأالفلسفة

بالعقلوالموجودالوجودقضايافيالعقليالبحثمنهجهيالفلسفة

وفيالفلسفةفيمدخليةلهالإجماعولاالعرفولاالوحيفلا،المحض

علىالوافدةالعلوممنتاريخي!هافيوالفلسفة.الحقيفةعنابحثطريق

أصليآعلمآليستفىالترجمةحركةبوابةعبراليهموالمنقولةالمسلمين

..المسلمينعندوأصيلآ

حيثبهاالعمليجوزبماالفلسفةياسلمأن(رشدابن)حاولوقد

مأ300عر!ثلافيمباحالمنطقوعلومالفلسفةفيالنظرهل):قال

جهةعلىواما،الندبجهةعلى)ما،بهمأمورأم..؟محظور

.3الوجوب

فيالنظرمنأكثرشيسآليسالفلسفةفعلكانإن:فنقول

ماجهةمنأعني،الصانععلىدلالتهاجهةمن،واعتبارها،الموجودات

صنعتها،بمعرفةالصانععلىتدذإنماالموجوداتن!ف،مصنوعاتهي

وكان.أتمبالصانعالمعرفةكانتأتمبصنعتهاالمعرفةكانتكلماوأنه

يدلماأنفبين،ذلكعلىوحث،الموجوداتاعتبارالىندبقدالشارع

دعاالشرعأنفاما.إليهمندوبو)ما،بالثرعواجب)فاالاسمهذاعليه

.37ص.للأعولالجديدةالمعالم(،،

.26ص.الاملامفيالاجتهادمبدأ(2)
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ماغيرفيبينفذلك،بهمعرفتهاوتطلب،بالعقلالموجوداتاعتبارإلى

أوليبافامحتبرواة:تعالىقولهمثل،وتعالىتباركالثهكتابمنآية

العقليأوالعقليالقياساستعمالوجوبعلىنصوهذا،"؟)(الأبصار

.(2)(معآوالشرعي

والتفكيروالبحثال!نظرفيالعقلعنانأطلقتالفلسفةأنوالمشكلة

وتضييقالفلسفةلمنهجتحجيمالحدودهذهاناعتبرتبل،حدودبلا

حتى،حذولاقيدبلاالحرالبحثمنهجيكونأنفيهيفترضالذي،عليها

الحرومنهجهاالفلسفةمنويحديفيدأنلهيحقلاالبعضتصورفيالدين

الخلافإن):يقولحيث(زكريافؤاد)الدكتورالرأيهذاأصحابومن

،المضمونأوالمحتوىفيخلافآالأساسفييكنلموالدينالفلسفةبين

التفكيرمنهجأنفيالخلافولتلخمهذا.المنهجفيخلافآكانبل

الفلسفةإنإيمانيالدينيالتفكيرمنهجأنحينفي،نقديالفلسفي

الدقيق،المنطقلاختباريصمدبماإلأتعترفولا،كافةالمسلماتتناث!

ذلكغاياتوأقصى،الدينيالإيمانفيأساسذاتهالتسليممبدأانحينفي

تطرأأندونبل،منافشةبلاالمعتقدقبولإلىبالمرءيؤديأنهيالإيمان

الأولالمعيارهوالتناقضأنحينوفي.المناقشةفكرةأصلآبالهعلى

...التناقفولعنأصلآيبحثلاالدينيالإيمانن!ف،الفلسفةللرفففي

بيخما،نهايتهإلىوالتدقيقالتشكيكطريقفييسيرالفلسفيالمنهجإن

كليناقشأنيريدالفيلسوف...والتصديقالقبولعلىيرتكزالإيمان

يسمحلا،المناقشةبمبدأاعترفلوحتى،الدينرجلانحينفي،شيء

.59آية،الحثر،الكريمالقرآن(1)

رضد،بنالوليدأبو.الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل(2)

.22ص
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المعتقداتتشملحتىتمتدويرففأن،معينةحدودفيالأالمناثةبهذه

لأختبارالمعتقداتكليخضعأنعلىالفيلسوفيصروحين.الأساسية

الدينيخفمعأنذلكمنوكثر.الفلسفةفيحراممنطقةفلا(؟)(العقل

منيؤمنالفلاسفةوبعض.لمقتضاياتههيتخضعأقلا،لمقتضياتها

أوذلكيعلنوقد،بعقلهبهيؤمنلامامنهوينكر،بعقلهبهيؤمنماالدين

كانوان،الحالبطبيعةبالفلسفةيؤمنمنكلرأيليسوهذا.يخفي

..الإيمانذلكإلىالبعضينتهيأنيحصل

حالةفيالشرععلىيتقدمالعقلأنالمسلمينالفلاسفةبعضوعند

النقلمنكثرللعقل)عمالهمأنمنهمالكثيرعنعرفوقد،التعارض

..دينيمنهكثرعقلىالذهنيتكوينهمأنبل،والث!رع

هوالتعارضحالةفيالشرععلىالعقلب!قدمالفلاسفةمنقالوممن

المعرفةمنمانحوإلىالبرهانيالنظرأدى)اذا:قالحيث(رشدابن)

وأعر!ثلاعنهسكتقد:يكونأنالموجودذلكيخلوفلا،مابموجود

مابمنزلةوهو،ه!الكتعارضفلا،عنهسكتقدكانن!ف.بهعرف

كانتن!د.يعر!ث!لابالقياسالفقيهفاستنبطها،الأحكاممنعنهسكت

إليهأدىلماموافقآيكونأنالنطقظاهريخلوفلا،بهنطقتالشريعة

مخالفآكانوان،هنالكقولفلاموافقآكانن!ف،مخالفآإو،فيهالبرهان

نظرهفيينعي.اذهفالشرعجانبفيالتاويلولأن(2)(تأويلههنالكطلب

فلابئنواضحالعقلأنذلكعلىوتعليله..الشرععلىيتقدمالعقلأن

نظراختلافهووالباطنالظاهرفيه)الشرعبينما،التأويلإلىيحتاج

،الأولالعربيالفلسفىالمؤتمربحوث.المعاصرالعربيالوطنفيالفلفة(1)

.43عرول

.32ص.المتالفصل(2)
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المتعارضةالظواهرورودفيوالسبب،التصديقفيقرائحهموثباينالناص

."؟"(بينهاالجامعالتأويلعلىالعلمفيالراسخينقنبيههو،فيه

الدينفخر)الشرععلىالعقلب!تقدمالفلاصفةمن-أيضآ-قالوممن

المواففة،"كنابهمفتتحفي)رأيهصؤرأو(تيمبةابن)عنهنفلاذ(الرازي

بينهما،يجمعأنف!ما..والعقليةالسمعيةالأدلةتعارضتاذا:قالاذ

يقدمأنواما.جميعآئرذاأنواما،النقيضينبينجمعلأنه،محالوهو

فيقدحآذلككانعلبهفدمناهفلو.النفلأعلالعفللأنمحالوهوالسمع

والعقل.النقلفيقدحآالنقلنفديمفكان،النفلأصلهوالذيالعقل

(2)(يفوضأنو)ما،يتأولأن)ماالنقلثم،العقلتفديمفوجب.جميعآ

كتابهفيوانبرى،واتباعهالرازيقانونالكلامهذاتيميةابنوسمى

وغيرهالرأيهذاعلىالردفي،المعقوللصريحالمنقولصحيحمواففة"

النقل.علىالعقلبتقدمأو،بالتعارضيقولالذي

الشالهبيرأي

واحدموطنمنوهما،الشاطبيقالهمارشدابناليهذهبماوعك!ى

العقلعلىالنقليتقدمأنوجوبعندهالقاعدةأنحيثالأندلسبلادهو

متبوعآ،فيكونالنقليتقدمأن)فالأصلدليلهمعكلامهونص.مطلقآ

مابقدرالأالنظرمجالفيالعقليسرحفلا،تابعآفيكونالعقلويتأخر

-:أمورذلكعلىوالدليل.النقليسرحه

الذيللحديكنلم،النقلماخذتخطيللعقلجازلوأنه:الأول

الحدصارتعذيهجازف!ذا،حدآلهحدأنهالغرضلأن،فائدةالنقلحده

.33ص.نفسهالمصلر(1)

.؟69ص،الثافعيمحمودحن.د.الكلامعلملحرامةالىالمدخل(2)
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غيرمفيد.

محالوهذا،بالعقلالثريعةابطاللجازكذلككانلوأنه:الثافي

باطل.

يحسنلاالعقلأنمن،والأصولالكلامعلمفيتبينما:الثالث

محسنآلكان،عر!علاحدهلمامنعدبآفرضناهولو،بفبحولا

.(؟،(ومقبحآ

الدليلفيالشاطبيفالهماخلافعلىالاماميةعلماءاتفقوقد

ويقبح.يحسنالعقلأنثبتحيث،الثالث

مطلفآ،العقلعلىالنفلتقدموجوببقاعدةيقولالذيوالشاطبي

علىدليلهمعالعقولوقضاياالشرعيةالأدلةبينالتنافيبعدمكذلكيقول

كلامه:ونص.ذلك

منذلكعلىوالدليل.العقولفضاياتنافيلاالشرعيةالأدلة)

:وجوه

ولاشرعيحكمعلىللعبادأدلةتكنلمنافتهالوأنها:أحدهما

.العقولفضاياعلىجاريةأنهافدذ،العقلاءباتفاقأدلةلكنها،غيره

حنى،المكلفبنعفوللتلفاهاالشربعةفينصبتإنماالأدلهأنذلكنا!بو

تلقهالمنافتهاولو،التكليفأحكامتحتالدخولمنبمقتضاهايعملوا

الأدلة.حكمعنخارجةكونهامعنىوهذا،بمقتضاهاتعملأنفضلآ

الأحكاموعلى،الإلهيةالأحكامعلىالمنصوبةالأدلةهذهفيوششوي

النكليفية.

.87ص،؟ج،الاطبي)سحاقأبو.الريعةأعولفيالموافقات(1)
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،يطاقلابماتكليفآبمقتضاهاالتكليفلكانناقهالوأنها:والثاني

يتصوربل،يتصورهولاالعقليصدقهلامابتصديقالتكليفجهةمنوذلك

وقد،ضرورةالتصديقالعقلعلىامتنعكذلككانف!ذا.ويصدقهخلافه

وهو،يطاقلاماتكليفمعنىوهوالتصديقالمنافيالتكليفورودفرضنا

باطل.

بالاستقراءقطعآثابتوذلك،العقلهوالتكليفموردأن:والثالث

وهذا.المهملةكالبهيمةفاقدهعذ،رأسآالتكليفارتفعاذاحتى،التام

علىجاءتفلو،التكليفلزبىمفيبالأدلةالعقلتصديقاعتبارفيواضح

المعتوهعلىلزومهمنأشذالعاقلعلىالتكليفلزوملكانيقتضيهماخلاف

العاقلبخلاف،يصدقلاأويصدقلهؤلاءعقللااذ،والنائموالصبي

لزمهؤلاءعنساقطآالتكليفكانولما،بهتصديقهيمكنلامايأتيهالذي

مافكان،الشريعةلوضعمنافوذلك،أيضآالعقلاءعنساقطآيكونأن

باطلآ.إليهيؤدي

لأنهم،بهالشريعةرذمنأولالكفارلكانكذلككانلوأنه:والرابع

كانواحتى،!طترواللهرسولبهجاءماردصعلىالحرغايةفيكانوا

وتارة،مجنونوتارة،ساحر:يقولونفتارة،وعليهاعليهيفترون

دانماوافتراء،وشعر،سحر:القرآنفييقولونكانواكما.يكذبونه

وا،يعقللاهذاإنيقولونماأولىكانبل.الأولينوأساطير،بشريعفمه

علىدذشيءذلكمنبكنلمفلما.ذلكأشبهماأو،للعقولمخالفهو

منأبواأنهمالأ،العقولمقتضىعلىجريانهوعرفوافيهماعقلواأنهم

بهذاأحديعترضهولم،كانماأمرهممنكانحئ،أخرلأمورإتباعه

عنه.نفيه!بقاطعآفكان،المدعى
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،العقولمقتضعلىجريانهاعلىدذالاستقراءان:والخامس

فيكلامولا،كارهةأوطائعةلهاوتنقاد،الراجحةالعقولتصدقهابحيث

مقتضىعلىجاريةبكونهاالمعنىوهو،متعامتجاهلفيولا،معاندعناد

.(1)(علبهاحاكمةالعفولأنلا،العفول

بينالإسلاميوالفكرالإسلاميالفقهداخلفيالاتجاهاتهيهذه

الفكرفيوالظاهريةالشيعيالفكرفيكالأخباريةالعفلضدتطرفمن

أهلومدرسة،العقائدفيكالمعتزلةالعقللمنزلةتطرفمنوبين،السني

منهم.والمواقفالفلسفةفيالعقليينوالفلاسفة،الفقهأصولفيالراي

الشرعيوالنفنبنالعفل

لدورإلغاءأونفيفلا،والتوازنالوسطيةهوالسليمالموقفإن

العقلدورقننالذيالعلمهوالفقهوأصول.تضخيمأوإطلاقولا،العقل

نأمنتحفظهوأصولوضوابطبقواعدألزمهبأن،الإسلاميالتشريعني

محرمآ.تشريعآبكون

وأصولطالإسلاميالتشريعفيالعقلتقنينفيالمجالاتبعضىهذه

الفقه:

وأرادوا،مشقلةوغيرمستقلةإلىالعقلمدركاتقسموالقدا-1

لهومثلوا،شرعيبيانتوسطدونلهاب!دراكهالعقلتفردمابالمستقلة

وفي.بهماالشارعحكملإدراكالمستلزموالقبحالحسنالعقلب!دراك

الشارعمنبيانعلىفيهاالإدراكيعتمدالتيوهيالمستقلةغيرمقابلهما

ذيهاوجوبعلىإطلاعهبعدالشارععندالمقدمةوجوبك!دراكه

إيجابعلىاطلاعهبعدالعامالضدعنالشارعنهيإدراكهأو،لديه

.27ص،3ج.الموافقات(1)
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.،؟،(هدض

سالبةإلىدلالتهافيالتركيبيةالمستقلةالعقليةالأدلةتنقسم)-2

حكمنفياسننباطفيالمستقلالعقليالدليل:بالسالبةوالمرادوموجبة

حكمإثباتاستنباطفيالمستقلالعقليالدليلبالمونجبةوالمراد.شرعي

شرعي.

.المقدوربغيرالتكليفباستحالةالقافلةالقضية:الأولومثال

بقبحهالعقلحكمماكلبانالقائلةاليهاالمث!ارالقضية:الثمانيومثال

.(2"(بحرمتهالثمارعحكم

تقسيمعلىرأيهويبنىالصدرباقرمحمدالسيدالشهيدرايهوهذا

بالقضيةوالمراد).تركيبيةوقضية،تحليليةقفيةالىالعقليةالقضية

عنكالبحث،معينةظاهرةتفسيرحوليدورف!يهاالبحثكانما،التحليلية

.التخييريالوجوبحقيقة

شيءاستحالةحوليدورفيهاالبحثكانماالتركيبيةبالقضيةوالمراد

استحالةعنكالبحث،ففسهفيوحقيفتهمعناهعنالفراغبعدضرورتهأو

.(3"(واحدونتفيبالضدينالأمر

عقليةقضيةتدخلأنيتفقفقد.بينهافيمامتفاعلةالعقليةوالقضايا)

قضيةتدخلقدكما،تركيبيةاوتحل!يليةأخرىقضيةعلىالبرهنةفيتحليلية

.(4"(تحليليةقضاياعلىالبرهنةفيتركيبية

.281ص،الحكيمتقيمحمدالسيد.المقارنللفقهالعامةالأعول(1)

.233ص،الثانيةالحلقة.الصدرباقرمحمداليد0الأصولعلمفيلحرومى(2)

.233ص.نفطالمصلر(3)

.334ص.ففهالمصدر(4)
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العقلان):قالحيثقسمينالىالعقلالمظفرالشيخقسم-3

بهيتعلقماباعنباراتفسيموهذا.عمليوعفلنظريعفلالىينفسم

اهـراكأي،يعلمأنينبغيماإدراكالنظريالعقلمنفالمراد.الإدراك

أنينبغيما)دراك:العمليالعقلمنوالمراد،واتعلهاالتيالأمور

فعله.ينبغيلاأوفعلهينبغيالفعلهذابانحكمهأي،يعمل

،ابتداءالث!رعيةالأحكامب!دراكيستقلأنيمكنلاالنظريوالعقل

حكمهالفعلهذاانبالملازمةالاستعانةدونمنيعلمأنللعقلطريقلاأي

يمكنفلاتوقيفيةاللهأحكاملأن،واضحذلكفيوالسر.الشارععندكذا

تعالىقبلهمنالمنصوبالأحكاممبلغمنالسماعطريقمنالأبهاالعلم

تنالهامماوليستالأوليةالفضايامنليستاللهأحكامأنضرورة،لتبليغها

مماأيضآوليست،الباطنةبلالظاهرةالحواسمنونحوهبالبصرالمشاهدة

غيرمنبهاالعلميمكنفكيفكذلككانتداذا.والحدسالتجربةتنالها

.(مبلغهامنالسماعطريق

الأبهاالعلميمكنلا،الأحكامكنفس،الأحكامملاكاتوكذلك

نعرفمضبوطةقاعدةعندناليسلأنه،الأحكاممبلغمنالسماعطريقمن

يغنيلاوالظنعندهالأحكامبهاأنيطتالتيوملاكاتهااللهأحكامأسراربها

شيئآ.الحقعن

شرعآالثابتالحكمبين-الملازمةفهرالنظريالعقليدركهماأما-

الاجزاءمسألةفيبالملازمةكحكمه،آخرشرعيحكموبينعقلآأو

منهاللازمبيانبلاالتكليفباستحالةوكحكمه،ونحوهماالواجبومقدمة

...بالبراءةالشارعحكم

النظريالعقليدركهاوافعيةحقيفيةأموروأمثالهاالملازماتهذهن!ف
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وأ،معهاقياساتهاالتيوالفطرياتالأولياتمنلكونهابالكسبأوبالبداهة

.(؟)(الجزمسبيلعلىالعقلبهافيعلمإليهاتنتهيلكونها

نفسهفيالفعلهذاأنب!دراكيستقلأن)فهوالعمليالعقلوظيفةأما

أوالمقدسالشارعإلىنسبتهعنال!نظرقطعمعينبغيلاأوفعلهينبغيمما

لا،الفعلفيالحاكمهويكونالعمليالعقلأنيعني،آخرحاكمأيإلى

.(2)(آخرحاكمعنحاكيآ

ومعنى).الشرعوحكمالعقلحكمبينالعقليةالملازمةثبوت-4

نأعقلآيلزمهلقبحهأوشيءبحسنالعقلحكمإذاأنهالعقليةالملازعة

..؟طبقهعلىالشرعيحكم

واشيءبحسنحكمإذاالعقلن!ف،عقلآثابتةالملازمةأنوالحق

لماشيءحسنعلىعقلاءهمبماجميعآالعقلاءآراءتطابقتإذاأي-قبحه

بذلك-الإخلالمنفيهلماقبحهعلىأو،النوعوبقاءالنظامحفظمنفيه

بحكمهم،الشارعيحكمأنبدفلاالجميعرأيبادييكونهذاالحكمن!ف

لاالعقلاء-كسائرالعقلخالقبل-عاقلهو؟بمافهو.رئيسهمبلمنهملأنه

.(3"(يحكمونبمايحكمأنبد

الإسلاميالشريعفيبهاالمعمولالعقليةالقواعدمجموع-5

المؤمنةالوظيفة)بهايرادوالتي"العقليةالبراءة"ومنها،العقلومناطها

وقد.وظيفتهأوالشارعحكمبلوغعنالمكلفعجزعندالعقلقبلمن

منواصلبيانبلاالعقابقبح"بقاعدةالمعروفةالعقليةبالقاعدةلهااستدذ

بتكاليفهيؤذنهملمإذالعبيدهالشارعقبحيدركالعقلأنبدعوى،الشارع

.113ص،2ج،المظفررضامحمدالثيخ.الفقهأصول(1)

.115ص.نفسهالمصلر(2).

.236ص،\ج.نفسهالمصدر(3)
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عنهمواختفائهاعنهمفحصهممعإليهمتصلولمبهاآذنهمأو،وخالفوها

تطابقمماالقاعدةوهذه.بلوغهاعنويأسهمالاختفاءأسبابكانتمهما

ومستوياتهمأذواقهموتباينومذاهبهممللهماختلافعلىالعقلاءعليها

.(1"(ويئاتهمأزمانهموتشعب

منتحرزآالعقلقبلمنجعلت)التي8العقليالاحتياطةوقاعدة

ولا،شرعيواقععنحكايةفيهولي!،المنخزةالمولىأحكاممخالفة

فيهاالمصدر)ذ،شرعيةوظيفةأوحكمآلتكونقبلهمنمجعولةوظيفة

عوالمإلىناظرتانقاعدتانوهما،الضرردفعقاعدةأو،الشغلقاعدة

لما،عنهيكشفانولاشرعيآحكمآيستتبعانلاوأنهما،العقاباستحقاق

حكمبهايتعلقأنيمكنلاوالعقابالثوابشؤونأنمنمرةغيرقلناه

.(2"(غيرلاعقليةوظيفةإذنفهي،التسلسلللزومشرعي

عنهايصدرالتيالعقليةالوظيفة)وهي8العقليالتخيير"وقاعدة

تمكنهوعدم-والحرمةالوجوب-المحذورينبينالأمردورانعندالمكلف

العقلتقنينتبينالتيبعفالمجالاتهذه(3)(القطعيةالمخالفةمنحتى

الفقهأصولعلمفيمفصلةأخرىمجالاتوهناك،الإسلاميالتشريعفي

..الإسلامي

منهجيةهوالفقهأصولعلمأنسبقلماتأكيدآهناالنظرونلفت

منضبطةمنهجيةلأنه،الإسلاميوالتفكيرالإسلاميالفكرفيالتجديد

علمأيفينراهالادقيقةموازنةفيوالشرعالعقلبينوالأصولبالقواعد

النظريةوهذه.الفقهأصولدقةفينراهاماهيالتجديدودقة.العلوممن

.513ص.المقارنللفقهالحامةالأعول(1)

.537ص.نفسهالمصدر(2)

.145ص.نفسهالمصدر(31
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الإسلامبشموليةشاملآالاسلاميالتشربعفيالاجتهادأنأصلعلىنؤسسها

والاجتماعيةالثفافيةوجوانبهاأبعادهامختلففيالاسلاميةالحياةلتقنين

...والاداربةوالاعلامبةوالنربوبةوالاقصادبةوالبامبة

منوالفقهاءالعلماءبينالانفصالحالةمنطبيعيةغيرلظروفونتيجة

عواقبهامنكانالاسلاميالتاريخفيأخرىجهةمنوالحكاموالساصةجهة

وغياب،الاسلاميةالحياةوشزونلقضايااتشريعيالتاصيلعمليةتوقف

الأفة،لقيادةالشرعيةالقيادةتسلموعدم،والحكامالفقهاءبينالشورى

.عديدةأخرىوأسباب

الاجتهادباتحتىالاسلاميالتشريعفيتجزيئيةمنحصلماحصل

..الفردنطاقفيالث!خصيةالأحوالبقضاياالحالاتأغلبفيينحصر

منوالانتقالبالتحولالفقهأصولفيهيتجددالذيالوقتوحان

إلىالتناقصومن،التعدديةالىالأحاديةومن،الشموليةالىالتجزيئية

علىالإسلاميةالأقةقطعتهالذيوالمتفدمالطويلالشوطهذابعد،التكامل

الأسلامي.النظامتطبيقطريق

وأرضيةفاعدةهوالففهأصولنجدبدأنعلبهانففالتيوالقاعدة

الإسلا.مط.الفكرتجديد
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الطلم"لملمفلي(اللاثليالمتل

حيثمنفهو،والنقلالعقلبينجمعالذيالعلوممنالكلامعلم

حاجةعنينبىءظهورهوكان.عقليالمنهجحيثومن،نقليالموضوع

العقللأنبل،قاصزالنقللأنليس،الاسلاميالفكرفيالعقل)عمالفي

عقليآ.كانالتحدكطولأن،النفلعضيد

الفكرفيبالعقلنهضتالتيالعلوممنالكلامعلمن!فهنامن

الحقلهذافيبالعقلالنهضةهذهإلىبحاجةكانالذي،الاسلامي

-:الأسبابلهذه،بالذات

فبعد.العقلالىالعاطفةمنالإسلاميةبالعقيدةبالإيمانالتقدم-1

المسلمين،حياةعلىجديدةمشكلاتوظهورالزمنوتعاقبالجاةتقادم

الإيمانهذايصمدحتىالضرورةكانت،وعقيدتهمدينهمفيومحنوفتن

..بالعقليتوثقأن

.يحفظالدينأصولاطارفيالاسلاميالفكرفيالعقلتطبريران-2

وان.ضوابطمنبهيحيطهبما،والشططالزللمنوتطورهتقدمهفيالعقل
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سوفكما.الضوابطهذهعلىشطقدالكثيرمناهجفيالكلامعلمكان

ذلك.نوضح

طاقةلتفجيرفويآاستعدادآتختزلداخلهافيالإسلاميةالعقيدةإن-3

والتفكربالتعفلتأمرالكريمالقرآنفيكثيرةآياتفيواضحهوبمماالعقل

والنظر.والتدبر

شكلتالتيوالكلابميةالفلسفيةوالفرقالمذاهبظهورأمام-4

منعقليةبقدرةالعقليالتحديهذايواجهأنالضروريمنكانعقليآتحديآ

الإسلامية.العقيدة

عنلااجتهادعنالدينبأصولالإيمانالفقهاءأوجبلقد-5

تقليد.

قولمن،بهاالقلبعقد،الدينأصولفيالتقليدمنويقصد)

النقل.أو،العقلمندليلطلببلا،أحد

دليلمنالحاصلبهاالاعتقادهو،الدينأصولفيبالاجتهادويقصد

.(1)(نقليأوعقلي

ذلك.علىالفقهاءأدلةنبينوسوف

تأسيسهيكنولمالأولىالإسلاميةالقرونفيالكلامعلمأسس)وقد

وعقيدتهمدينهمصيانةإلىالمسلمينحاجةإليهادعتضرورةالأوتدوينه

بالعفيدةأحدفتالتيالنحديلظروتاستجابة)فكان،(2"(وشريعتهم

التحدياتالمسلمونبهاواجهالتيالفكريةللمواجهةووجهآ،الإسلامية

بنيتهفئدفاعيآفجاء،دفاعيةغايتهعلمفهو،العقيدةعلىالواردةالفكرية

.484ص،الصدررضا.والتقليدالاجتهاد(1)

.هص،2ج،سبحانيجعفرالشيخ.الإلهيات(2)
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وتضبطدفتهوتسيرعليهتسيطرالتيهيالدفاعروحوكانت،وأساليبه

.(1)(الفرقمختلفعلىبهاشتغلمنكلعندمناهجهوترسمطرائقه

العقائدإثباتهوالكلامعلمتعاريفمختلففيالمشتركوالقاسم

القطعية.بالحججعنهاالشبهاتودفعالعقليةبالبراهينالدينيةوالحقائق

والانتصار(2"(والعقلالشرعبينالجمععلىإجمالآيقومومنهجه)

كانإذ.الفلسفةعنيميزهماوهذا.العقليوالبرهانالعقلبقوةللشرع

الأساسيةوالفروقات.والاستدلالالنظرفيالمنطقيولمنهجهالهاتحديآ

بينهما:

هيبماالموجوداتعنالبحثكانالفلاسفةهدفإن:الف)

بالبراهينالإسلاميةالعقائدعنالدفاعالكلامعلماءهدفكانبينما..هي

الأرسطي.المضهجمنالمستوحاةالعقلية

آراءوقدسواالأجنبيةالمصادرعلىكثيرآاعتمدواالفلاسفة:باء

علماءآراءوعلىالنقلعلىالكلامعلماءاعتمدبينمااليونانيينالفلاسفة

المسلمين.

حيثمنل!سلامالعامالإطارعنالكلامعلماءآراءتخرجلم:جيم

اشتطتبينما،وجلعزالباريصفاتومجمل،شيءمنلاالعالمخلق

أشبه.وماالصدوربنظريةالقولفيالإسلامعنجدآبعيدةآراءإلىالفلسفة

.(3)(جدآبعيدةبتأويلاتالشرعيةالنصوعىعنالفلاسفةتهربولقد

.98ص،النجارالمجيدعبد.الإسلايىالفكرمنهجيةفيمباحث(1)

.22ص،الافعيمحمودحسن.د.الكلامعلمدراسةالىالمدخل(2)

المدرمي،تقيمحمدالسيد.الوحيوبصائرالبث!رنظرياتبينالإسلاميالعرفان،3،

.16!ع
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تأثرأنهالأللفلسفةتحديآكانالكلامعلمأنومع،الفروقاتهذهمع

تغيبأنالفروقاتكادتحتىبينهماالمسائلواختلطت،كثيرآبها

عندالطريقتاناختلطتولقد)(خلدونابن)يقولوكما،بينهما

أحديتميزلابحيثالفلسفةبمسائلالكلاممسائلوالتبستالمتأخرين

.(؟)(الآخرمنالفنين

بينالمواجهةاشدت)عندماوالاختلاطالتأثرهذاوحصل

الكلامعلم-أخذحيث-،الرابعالقرنمنابنداءالفلاسفةوبينالمتكلمين

رآها،والمنطقياتالطبيعياتقسميمنالفلسفةمنعناصراليهيضم

...ذاتهسلاحهاباستعمالالفلسفةتهدمالتيالأدلةلصياغةصالحة

المصطلحاتوضعهوالمجالهذافيكانعملأولأنويبدو

بقوله:الجاحظاليهأشارماوهو،الجدلأدواتهيالتيالفلسفية

ذلكفيفصاروااسمالعربلغةفيلهيكنلمماتسميةعلىفاصطلحوا"

وأليسوالجوهرالعرضقالواولذلك،تابعلكلوقدوة،خلفلكلسلفآ

والماهيةوالهويةالهذيةوذكروا،والتلاشيالبطلانبينوفرقوا،وليس

عندالعقليالأسلوبمجالفيحدثأهمأنالآ(2)8ذلكوأشباه

وذلك،الكلاميالاستدلالفيالأرسطيالمنطقادخالهوالمتكلمين

الخامى.القرنمنابئداء

قرونثلاثةمنممثرالعقليةالقواعدلتلكاسئعمالهمبعدالمتكلمينان

لأنوذلك،واقناعهمالخصوملمجابهةكافيةتعدلمالقواعدهذهأنرأوا

وهي،الأرسطيالمنطقعلىتربتعقليةعلىمنهمالكثيرتكؤنهؤلاء

.370عى.خلدونابنمقدمة(1)

للجاحظ.والتبيينالبيانأفظر3810ص،\ج،أمبنأحمد.الاعلامضص(2)
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علىالغالبهواليونانيالمنطقكانفلقد.وحدههوبهتقتنعلأنمستعدة

فحسب،اليونانيةللفلسفةالمتبنينأسلوبيكنولم،الزمنذلكفيالفكر

مناقتبسوهأنسبقلماالمجوسمنوكثيرالمسيحيونيستعملهكانبل

.اليهودذلكبعدبهمولحق،بهااحتكاكهمعنداليونانيةالفلسفة

الأرسطيالمنطقيستعملونالمتكلمونبدأالوضعهذاولمجابهة

بدعوتهالغزاليالإمامقامحينماالخامسالفرنمنابتداءوامحبشكل

علمفيوبالأخصالاسلاميةالعلومفيالمنطقاستخدامإلىالملحة

المقدماتأي،بهايحيطلامنبأنالشهيرةفتواهوأصدر،الكلام

.(؟"(أصلآبعلومهلهثقةفلا،المنطقية

منكثيرفيالفلاسفةتحديفيالكلامعلماءفشليعزىوربما)

فيالخاطىءبالمنهجللفلاسفةسلموالأنهم،السببهذاالىالأبواب

علىأقدرالفلسفةوكانت،ضدهمأسلحتهماستخداموأرادوا،المعرفة

كانالخاطىءبالمنهجسلممنان-آخروبتعبير-منهمسلاحهااستخدام

والفقهاء.المنهجذلكمثليفرزهاالتيالخاطئةبالآراءيسلمأنعليه

الفلسفيالمنهجفيبعضهموشكك،المفارقةهذهالىانتبهواالأوائل

.(2"(عنهكليآالمتميزالقرآنيالمنهجإلىوتركه،أساسآللمعرفة

عليه،انتصرتحتىالكلامعلمأضعفتالفلسفةأنوالحقيقة

دوروتصاعدالكلامعلمدورفانكفش.والركودبالجمودوأصيب

..الفلسفة

الدين،أصولفيالفليدجوازعدممنالفقهاءقالهماالآخرالجانب

.116-114ص.الاملاميالفكرمنهجيةفيمباحث(1)

.15ص.الاسلاميالعرفان(2)

341

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الانحرافلأن،ومعرفةعقلعنالأصولبهذهالإنسانيؤمنأنوضرورة

عندللعقلتحفيزالكلامهذاوفي.والضلالالكفرطريقهالجانبهذافي

العقلأساسعلىالاعتقاديةمعارفهيؤسسأنفيبالغعاقلمسلمإنسانكل

التقليد.لا

-قدص(الحكيممحسن)السيدرأيهوكماذلكعلىاستدذوقد

قدس-(الطباطبائيكاظممحمد)السيدكلامعلىالمستمسكفي-سره

فلا،العمليةالقرعيةالأحكامهووموردهالتقليدمحل):قالالذي-سره

صاحبالحكيمالسيدذلكعلىواستدذ(1)(الدينلأصوفييجري

إجماعادعيبلجماعةادعاهإجماعآ)ومؤكدآالكلامهذاعلىالمستمسك

نبئهمعرفةوفي،شأنهجلاللهمعرفةفيويقتضيه.عليهالمسلمين

شكروجوبمناطمنعق!المعرفةوجوبفيالوجهإن،صطنووالكريم

يحصللاالمحتملالضرردفعوجوبمناطمنفطرةوجوبهاوفي،المنعم

مماالأمنولاالخطرمنالأيحصلفلاالرأيفيالخطألاحتمال،بالتقليد

تقديرعلىذلكمنالأمنتوجبإنماتعبدآالرأيوحجية.الشكرينافي

جوازفعدمالأصولباقيوأما.تعبدآولوبهاتثبتأنفيمتنع،المعرفة

.المتقدمللاجماعفيهاالتقليد

فلا،والروايات،الآياتمنوالمعرفةالعلموجوبعلىدذماوأما

بهاالمعرفةحصوليوجب-تملو-الرأيحجيةدليللأن،ذلكيقتضي

عدافيماالمعرفةلأن،هناالمتقدمالإشكاليتوجهولا.وتنزيلآتعبدآ

بهماالمعرفةالشرطوانما،الحجيةفيشرطآليستالأولينالأصلين

هوالتقليدجوازعدمفيالعمدةف!ذآ،حصولهاوالمفروضغيرلا

.031ص،\ج،الحكيمالطباطبائيمحسنالسيد.الوثقىالعروةمستمسك(1)
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.(1)(لإجماعا

العقلبينبالجمعيتصفعلمآكانإنبعدالكلامعلمأنوالخلاصة

نأكادحتى،والمنهجيةالمعرفيةالقوةمكوناتكسبهماوهذا،والنقل

التراثمنالمسلمينعلىالوافدةالفلسفةعنالبديلالإسلاميالعلميكون

العقلويخرج،عنهاالمعرفيةالحاجةويعوض،الإسلاميغيرإلبشري

تعيققدالتيوالإشكالياتوالتجريداتالجدلياتمندوامةمنالإسلامي

..والتقدموالانطلاقالنهضةمنالإسلاميالعقل

انفرطوالنقلالعقلبينوالجمعالتوفيقهذاأنحصلوالذي

ذاتالكلاموعلمالعقليالمنهجذاتالكلامعلمهناكوبات،وانفك

علىاعتمدانبعدإرادةغيرمنالفلسفةإلىانضئموالأول،النقليالمنهج

وأصولالعقائددراساتالىانضئموالثاني،بهيتميزكانماوفقدمنهجها

كانلهان..العقليالمنهجعلىورجحتهالنقليالمنهجاعتمدتالتيالدين

علممنبهالانتقالوهيفكرتيهيوهذهالكلامعلمتجديدالضرورةمن

فدراسة،الأديانلدراسةعلمإلى،الإسلاميةالمدرسةداخلالفرقلدراسة

وينتقصويعيبالناجيةالفرقةأنهيدعيوكلتوحدولاتفرقكانتالفرق

معروفةكانتالتيالفرعيةالفرقمنالكثيرأنالعلممع،الأخرىالفرقمن

توخدالأقربعلىفهيالأدياندراسةأماانقرضتقدالسالفةالقرونفي

..تفزقهاأنمنممثرالإسلامية

الأثرأعمقلهكانالكلامعلمفيوالنقلالعقلبينالتوازنواختلال

والبرهانوالاستدلالالنظرفيالعامةالإسلاميةالمنهجيةاختلالعلى

العقليالمنهجبينالاضطرابفيهاحصلالأخرىهيالتيوالقياس

.103ص.نفسهالمصدر(1)
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توازنغيرعلىفهيالنمومنحالاتهناككانتلاذا،النقليوالمنهج

المنهجفيوالنمو،النقليالمنهجعنبعيدآكانالعقليالمنهجفيفالنمو

..العقليالمنهجعنبعيدآكانالنقلي

الفكر)فهاضمنهانتطلعي!لاالسليمةالإسلاميةالعلميةوالمنهجية

بينوتكاملب!يجابيةتوازنالتيهيالإصلاميةالحياةوتجديدالإرومي

والنقل.العقل
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المت!فلياللاثلي!(5

،الإطلاقعلىويهمشهيضعفهأو،العقلبقيدلكيينزللمالوحي

حتىوتعارضتناقضبينهماليسوالوحيفالعقل.البعضظنهوكما

بالعامالخاعىعلاقةبينهماالعلاقةوليست،للآخرنفيآمنهماالواحديكون

الآخر.منهماالواحديقيدحتى

والعقل،العقليكملفالوحيوالتكاملالإيجاببةبينهماالعلاقةبل

وأناقصقالوحيأنبمعنىلا،والإيمانوالتطيقبالتصديقالوحييكمل

تعالى:قولهبدليل،النقيصةولاالزيادةيقبللاكاملالوحيبل،قاصز

الاسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتديكملكمكملتاليوم،

.(؟)(دبنآ

ذلكيعنيفلامنهوينتقصالعقليفبدماالمسلمينتراثفيكانواذا

الباحثينبعضإشكاليتهفيوقعماوهذا،العقليقيدالذيهوالوحيأن

عنهتعبيرآأفضلأنهأوالوحيمنالتراثأنمنهمظئآالمستشرقينوأغلب

.3آبة،الماندة،الكربمالفرآن(1)
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هووماوحيهومابينفالفرق.تامآدليلآليسوهذا،بهارتباطآوأوثق

وتعالى،سبحانهاللهمنمنزللأنهمعصومفالوحي،يقاسلافرقتراث

)نناثميخطىءوقديصيبقدبشرياجتهادلأنهمعصومآليسوالتراث

العقلمنلاالرفيعةودرجتهمنزلتهوعلؤوقداستهالعقلعظمةاكتشفنا

أحاديثتواترتوقد،المعصومينوسنة(القرآن.)الوحيمنبل،ذاته

منها:ذلكعلىتدذكثيرة

لالمندينولا،عقلهالمرءقوام):تاليهنيا!رمالرممولعن

.(؟"(لهعقل

.(2"(فتندمواتعصوهولاترشدواالعقلاسترشدوا)سطتوروعنه

.(3"(العقلالغنىأغنى):قال!عليالإماموعن

ومن،العقلالإنساندعامة):قال!الصادقالإماموعن

كانالنورمنعقلهتأييدكانف!ذا،والعلموالحفظوالفهمالفطنةالعقل

،ومبصره،دليلهوهو،يكملوبالعقل،فهمآفطنآزكيآحافظآعالمآ

.(4"(أمرهومفتاخ

أولوفيالرواياتكتبفيصنفتالتيالأحاديثمنذلكوغير

..أبوابها

فيالإسلاميالتشريعمصادرأحدالعقلجعلمنذلكعلىأدلولا

المواردبعضفيبدليلهيستقلالعقلوان،والإجماعوالسنةالقرآنمصات

.49ص،\ج،المجلسي.لأنوارابحار(1)

.96ص.ففسهالمصلر(2)

.95ص.ففسهالمصر(3)

.90ص.نفطالمصلر(4)
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حينكثرذلكوسينضح.الأصولعلماءذلكعلىاتفقكماالوحيعن

فمنالعقلفيا!وحيدورعنأما.الوحيفيالعقلدورعنالحديث

-:أبعاده

العقللدفاظ

الإنسانحياةفيللعقلموقظوأعظمكبركانالوحيإن-:ألف

التشريعاتكلفلسفةفيداخلوالعقل،للعقلويقظةتذكرةكلهوالوحي

عقلأولآقصدالوحيإنبل،الإسلاميةوالقيموالمبادىءوالأحكام

تحدث!عليل!مامخطبةفيالشريفالحديثفيجاءوقد.الإنسان

:قالللناسبعثتهمفلسفةوعن،اختيارهموحكمةالأنبياءعنفيها

.(1)(العقولدفائنلهمويثيروا)

وعمقهالعقللجوهروالإيقاظ،للعقلالإيقاظوسيلةهيوالإثارة

.العقولبدفائنالمقصودهووهذا

ذكروهذا،:تعالىقولهفيكماالذكرأسمائهمنالذيوالقرآن

!؟لمنوذكر،ل!نسانذكركلهالقرآنأنيعنيوهذا(2"(أنزلنا.مبارك

هيئةبهويراديقالتارة)الأصفهانيالراغبعنكماوالذكر.الإنسانلعقل

إلأكالمح!ظوهو،المعرفةمنيقتنيهمايحفظأنل!نسانيمكنبهاللنفس

وتارة،باستحضارهاعتبارآيقالوالذكر،ب!حرازهاعتبارآيقالالحفظأن

ذكر:ذكرانالذكرقيلولذلك،القولأوالقلبال!ثميءلحضوريقال

وذى.نفسبعنذكر:ضربانمنهماواحدوكل.باللسانوذكر.بالقلب

الفكرفياليقظةحضوريعنيوالإدامة(3"(الحفظإدامةعنبلنسيانعنلا

.43ص،\خطبة،الصالحصبحي.دقحقيق.عليللامامالبلاغةنهج(1)

.05آية،الأنبياء،الكريمالقران(2)

.328ص،الأصفهانيالراغب.القرآنالفاظمفردات(3)
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والعقل.والذهن

الإنسانلعقلتذكرةفهي،التذكرةبصيغةجاءتالتيالآياتوكذا

القرآنفيتكررتالتيوالذكرىوالتذكرةوالذكروالمعرفةالعلممصرلأنه

وإلى،والتذكرةالتذكرالىبحاجةالعقل)نتفيد)نما(032)زهاءالكريم

تذكرةإلىيحتاجالعقلأنأي،الثذكرةوهذهالتذكرهذاواستمراريةدوام

سميولهذاالعقلتذكرةهوالوحيوأن،يقظتهفييستمرلكيمستمرة

جوهر.هووالعقل،الانسانلعقلمسشمرةتذكرةلأنهبالذكرالقرآن

.الإنسان

فوقوهيلهاحذآنضعأننستطبعلاجبارةمذهلةهائلةطاقةوالعقل

فيتقدممننراهماوكل،تتجمدأوتتعطلأوتتوقفولا،يتصورما

الميادينكافةوفيتكنولوجيآأوصناعيآأوكانعلميآوغدواليومالأمس

ماوكل،تنفذولاتنضبلاالتيالعقلطاقةنتاجمنجزءهووالحقول

فيجاءوقد،العلمهوالتذكرةهذهوأعظم،التذكرةهوالعقليحتاجه

انبينثم:ثاميا):قالالحكمبنلهشامووالكاظمل!مامويمة

الأيعقفهاوماللناسنضربهاالأمثالوتلك،:فقالالعلممعالعقل

:بعدانلهاالتذكرةأنيعنيوهذا(2"("1)(العالمون

.والنسيانوالجهلالغفلةعنالتذكرةوهوالهدمبعد-1

بالعلم.التذكرةوهوالبناءبعد-2

له.ويقظةوتوهجآللعقل)ثارةازدادعلمآالانسانازدادفكلما

الظلماتمنللانسانوهدئوبصيرةنورآكانيقظآالعقلكانماومتى

.4كأ%،العنكبوت،الكريمالقرآن(؟)

.284ص،ث!بةابن.العقولتحف(2)
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والجهل.والضياع

العفلنزكبة

بعقلليسلأنهمعصومآليسوالإنسان،معصومالعقل:باء

سؤاهاوماونفس،:تعالىقولهبدليل،وشهواتوجهلعقلبلفحسب

."1)(ونقواهافجورهافألهمها

له.اليقظةودوامللعقلالمستمرةالتذكرةيعنيالعقلوتزكية

والتزكية.التذكرةبينالتكاملهووهذا،التزكيةتعفبهامرحلةنالتذكرة

العقل.تزكيةهووالوص

.؟التزكيةالىالحاجةوجههوفمامعصومآكان)ذاوالعقل

الأهواءمنالعقليحجبعماوالتزكيةصحيحمعصومالعقل

وفي.هداهوتضلل،ضياءهوتصموشالعقلنورتحجبالتي،والشهوات

لمشهوتهيملكلممن):قال!شعليالإمامعنالشريفالحديث

.(2"(عقلهيملك

هجرمنالعاقل)و(والشهوةالهوىبينالعقلذهاب)!وعنه

.(4"(عقلهصخهواهجانبمن)و(الهوىالعقلعدو)و"3"(شهوته

.؟الهوىالعفلعدولماذا

وقد.هدىكلجذروالعقل،ضلالةكلجذرالهوىلأن

بغيربأسوائهملبضفونكعيرآوان،:تعالىفولهفيجاء

.7آية،ىم!ثلا،الكريمالقرآن(1)

.الآمدي.الكلمولحررالحكمغرر(2)

ففط.المصلر(3)

.؟23عى،\ج.الأنواربحار(4)
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.(1)(علم

قولهفيكما،يعبدالهالىالإنسانعنديتحولقدالهوىولأن

.(2"(وكبلآعلبهتكونأفأنتهوا.الههاتخذمنأرأيت،:تعالى

-:ذلكدلائلومن

.الإنسانعلىوجذريعميقتأثيرهالهوىأن-أ

والخضوعالتحكمدرجةإلىالإنسانعلىيسيطرقدالهوى-أنب

له.

لزمن.الإنسانيعميلملضلالمنمنهجإلىيتحولقدالهوىأن-ج

يختمبالأداءالهوى)أنوالشهوةالهوىبينالفرقفيجاءوقد

.(3)(فيضلكالهوىتتبعولا،:تعالىقولهعليهويدل،والاعتقادات

للناصزئنة:تعالىقولهعليهويدل،المستلذاتبنيلتختصوالشهوة

.(ه"((4"(والبنينالنساءمنالشهواتحب

والصوابالحقهوماالىالعقلترشيديعنيالهوىعنالعقلوتزكية

الإنسانية.وشقاءتدميرفييوظفأنعنعوضآ،والخير

الساميةالقيممنبمجموعةالعقلاشباع)بدوريقومالذيهووالوحي

،والأهواءالعقلائيةالأمورفكرهفيتختلطالإنسانلأنذلك،العليا

الىيؤديقدالاختلاطوهذا،واحدةوبيئةواحدمحيطفييكمنانفالاثنان

.191آية،الأنعام،الكريمالقرآن(1)

.43آية،الفرقان،الكريمالقرآن(2)

.38آبة،ص،الكريمالقرآن(3)

.41آية،عمرانآل،الكريمالقرآن(4)

.155ص،الجزائريالديننور.الكلماتمفادبينالتمييزفياللغاتفروق(5)
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دونالعقلانيالجانبتركفلو،الظروفحسبالآخرعلىأحدهماطغيان

العاقلةالإرادةفتموتعليهويقضيسيطغىالهوىجانبن!فوتهذيبتربية

ليقوييتدخلالدينيالتوجهن!فولذلك.والمسيطرالحاكمالهوىويبقى

.(؟)(الهوىمفابلالعافلةالإرادة

العفلننمبة

تنمية.،وعبادئهوقيمهوأخلاقهوأحكامهبتشريعاتهالإسلام-:جيم

وبناءالحياةداعمارالطبيعةوتسخيرالسنناكتشافباتجاهللعقلونهضة

.الحضارة

بيناليهامليتحققوبهذا،التنميةمرحلةتأتيوالتزكيةالتذكرةفبعد

المراحل.هذه

للعقل،تنميةالأللعلمالإسلاميوليهالذيوالكبيرالمميزالتكيدوما

ولاديانةهناككانتوما.العقلتنميةفيالعلممنأفضلهنالكوليس

التيالإبحملامكشريعةالعلمشأنمنأعلتفلسفةولارسالةولاشريعة

ركيزةالعلموأن،الإسلامعلميةعلىكدلالة(اقرأ،بآيةافتتحت

والإعمارالبناءفيهاث!املةعلميةحضارةلبناءجاءمال!مإلاوأن،الإسلام

والبحث.والدراسةوالتخطيطوالتنميةوالتجديدوالإصلاحوالاحياء

العلمشرفعلىدلالةأبلغهوماصهوومحمداللهرسولحديثوفي

تعلمهن!ف،العلمتعلمواز:!تقالحيثالإسلامفيالعلياومكانته

صدقة،يعلمهلامنوتعليمهجهادعنهوالبحثتسبيحومدارمشهحسنة

سبلبطالبهربماوسالكوالحرامالحلالمعالملأنه،قربةلأهلهوبذله

وسلاحالسراءفيودليلالغربةفيوصاحبالوحدةفيومؤنى،الجنة

.60ص.ومبادؤ.أمسهالاملاصند!نلا(1)
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يقتدىأئمةالخيرفييجعلهمأقوامأبهاللهيرفع،الأخلاءوزينالأعداءعلى

لأن،خلتهمفيالملائكةوترغبآثارهموتفتبس،أعمالهمترفق،بهم

وينزلالضعفمنالأبدانوقوةالعمىمنالأبصارونورالقلوبحياةالعلم

بالعلم.والآخرةالدنيافيالأبرارمجالسةويمنحهالأحبا"ءمنازلحاملهالثه

ويعرفالأرحامتوصلوبه،ويوحد.اللهيعرفوبالعلم،وشبداللهيطاع

.(1)(والحرامالحلال

ومعروفة.مشهورةوهيالصددهذافيكثيرةوالأحاديث

وتفتخلادراكاتهوتوسعةلهتغذيةلأنهالعقلتنميةفيوسيلةوالعلم

العلمفيالنظركثرة)!الصادقالإمامعنفير!ث!لاالحديثوفي،له

.(2"(العفلنفنح

تزيدغريزةالعقل):قال!عليالإمامعنآخرحديثوفي

."3"(والتجارببالعلم

ويزيدهالعقلدفائنيثيرمماوهوالتفكرالعفلتنميةوسائلومن

قالالإشلاميةالشريعةفيالتفكرمنزلةوعنواثمراقآابداعآ

.(4)(ة!سعبادةمنخيرم!اعةفكرة):يطتوراللهرسول

!ض:عليالإمامقالالعقلتنميةفيالتفكروعن

الإماموعن(5)(الاعتبارويكسبكالاستبصاريفيدكتفكرك)

قلبحياةالتفكر):يقول!المؤمنينأميركان:قالالصادق

.27ص.العقولقحف(1)

.160ص.الحكمفرر(2)

.99عى،\ج،الحياةكتابعن.4.عى.الحكمفرر(3)

.326ص،71ج.الأنواربحار(4)

.157ص.الحكمفرر(5)
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البصير()1(.

علىيرتكزإنماالحديثوالعلم،التجارب--أيضآالوسائلومن

التجريبي.العلمهوالمعاصرةالأوروبيةالحضارةوروح،التجربة

العقل،تنميةفيالتجاربحيويةعلىالدينيةالنصوصدئتوقد

علمالتجاربفي):قال!عليالإعامعن،النصوصهذهومن

العقل)!وعنه"مستحدثعلمآأخرىروايةوفي(2)(مستأنف

الإماموعن(4)(التجاربوعظفمنالعاقل)و(3"(التجاربحفظ

.(ه"(العقلفيزيادةالتجاربطول):قال!الحسين

العقلحمابة

تشريعاتلأن،والدنياالدينضرورياتمنالعقلحماية:دال

تصدتأنهايعنيوهذا،غيرهلاالعاتلالإنسانوقصدتأوجبتإنماالدين

وتصرفاتهامعاملاتهافيالدنياولأن.آخرشيءأيقبلالإنسانفيالعقل

العفل.فوامها

كتشريعاتالعقلبحمايةمختصهوماالإسلاميةالتشريعاتومن

علىضررهوماوكل.العقلوفقدانذهابإلىيؤديماوكلالخمرتحريم

.الإسلامفيعنهمنهيالعقل

الشريعةمقاصدفيالضرورياتمنالعقلحفظالشاطبيعذوقد

وهذه.الخلقفيمفاصدهاحفظإلىترجعالشريعةتكاليف)أنحيث

.28عى،\ج.الكافي(1)

.22ص،8ج.الكافي(2)

.010ص،\ج.الجاة(3)

.62ص.العقولقحف(4)

.7ص،،8ج.الأنواربحار(5)
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بذلاأنهاومعناها.ضروريةتكونأنأحدها:أقسامثلاثةتعدولاالمقاصد

الدنيامصالحتجيرلمفقدتإذابحيث،والدنياالدينمصالحقيامفيمنها

النجاةفوتالأخرىوفي.حياةوفوتوتهارجفسادعلىبل،استقامةعلى

.(1)(المبينبالخسرانوالرجوع،والنعيم

والنفس،،الدينحفظ:وهي.خمسةالضرورياتومجموع)

.(2)(ملةكلفيمراعاةإنهاقالواوقد.والعقل،والمال،والنسل

فيتأخذمباشرةغيرأومباشرةبصورةالإسلاميةالتشريعاتوكل

العقل.حمايةالاعتبار

العفلنحربر

يشلأويعطلماكلمنالإنسانلعقلتحريريةنهضةالإسلام-:هاء

..والتجديدوالابتكارالإبداععلىطاقته

تمهيدآ،ل!نسانوالشاملالجذريالتحريريعنيالعقلوتحرير

لعقلالتحريرجوهرهووهذا،غيرهعبوديةولا،وعبوديتهاللهلتوحيد

.لإنسانا

والطاغوتالجبتمنوتحررهالإنسانتحريرفلسفةهووالتوحيد

المجتمعرهبةومن،وضغوطهاالنفسجاذبيةومنوالكفرالشركومن

لهم.والخضوعللآباءوعيبغيرالانقيادومن،وسلطته

النبيالرسوليتبعونالذين،النهجهذاعنالحكيمالقرآنقالوقد

يانمعروتيأمرهموالانخيلالتوراةفيعندهممكتوبآيجدونهالذيالأمي

وبفعمحنهمالخبائثعليهمويحزمالطئباتلهمويحلالمنكرعنوينهاهم

.8ص،2ج.الموافقات(1)

.01ص.نفطالمصلر(2)

354
http://www.al-maktabeh.com



واتبعواونصرو.وعزرو.بهآمنوافالذينعليهمكانتالتيوالأفلالاصرهم

.(1)(المفلحونهمأولئكمعهأنزلالذيالنور

الذين،:الحكيمالذكرعنهمقالالنهجهذااتبعواالذينوعن

بالئهوكفىاللهالأأحدآيخشونولاويخشونهاللهرسالاثيبلغون

.(2"(حسببآ

فزادهمفاخشوهملكمجمعواقدالناسإنالناسلهمتالالذين،

.(3)(الوكبلونعمالثهحسبناوقالواللمانآ

تحريرفيالسماءرسالاتواجهتالتيالأساسيةالعقباتومن

قيلواذا،:الكريمالقرآنتالذلكوعن.الآباءإتباععقبةهيأحلإنسان

لوأوآباءناعليهوجدناماحسبناقالواالرسولوالىاللهأنزلماالىتعالوالهم

.(4"(يهتدونولاشيئآبعلمونلاآباؤهمكان

رسالةأعظمأنهيكتشفوشموليفأصالتهعلىالإسلاميفهمومن

الجبارةطاقتهمفتنفجرحتىالإنسانعقلتحريرفيوفلسفةوعقيدة

الخلآقة.وابداعاته

العفلنفنبن

تقنينفيالوحيدورفيالجانبهذاعنتحدثناوأن.سبق:واو

بعضوحددنا،يستقللاومابهيستقلمابينالإسلاميالتشريعفيالعقل

الإسلامي.الاجتهادفيالعقلتقنينفيالمجالات

.157آية.الأعراف،الكريمالقرآن(1)

.39آية.الأحزاب،الكريمالقرآن(2)

.173آية،عمرانآل،الكربمالقرآن(3)

.401آية،المائدة،الكريمالقرآن(4)
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ال!ثليفلي5(!المتل

معنىفليس.للماسالناسردثوضعهإلهيآمنهجآالاسلامكاناذا)

والحكم،طريقهمنوتنحيته،المنهجهذاأمامالإنساندورالغاءهوهذا

دون،والتسليموالتنفيذالتلقيالألهفليس،تجاههالمطلقةبالسل!بيةعليه

الانساني،والعقلالإلهيالوحيبينتكافؤلاإذ؟كيفأو3يتميقولأن

والتسليم.الإذعانالأالعقلعلىفليس،كلمتهالوحيقالف!ذا

سليم.غيرالواقعفيوهذا

مع،الكونفيوفاعليته،الإنساندوريلفيلمالإلهيالقدرن!ف

والإرادة،الإلهيةالإرادةبينالتكافزانعدامومع،نيهتعالئاللهيدوجود

.المخلوقوقدرة،الخالققدرةبينأو،الإنسانية

التحليقعنللعقلعائقآليس،المقدسالإلهيالنصوجودان

ويبرز،ذاتهفيهايثبتعديدةمجالاتللعقلالوحيتركفقدوالإبداع

.(1)(قلراته

.61ص،القرضاوييوصف.د.للاملامالعامةالخصائص(1)
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وفطرته،الإنسانعقلطبيعةوفقوتعالىسبحانهاللهانزلهالوحين)و

العقل.يصدقهلاالوحيمنشيئآتجدلاحق

معلانماالعقلغيرمعليسومتكاملةشاملةالإسلاميةوالشريعة

الشريعة.هذهتكاملمنجزءهووالذي،العقل

نأي!عيوهذا،العقلهواللهخلقماأولأنالرواياتبعضوفي

..الحياةفيفلسفتهومقومالانسانأصلالعقل

العقلحجةلأن،حجةفهوولهذا،واحدالإنسانعندالعقلوإن

والراسخة.الثابتةلأحكامهالبشركليدركها

باطنووحيرسولفهوعنهينقطعولاالإنسانيلازمالذيهووالعقل

يقولالحكمبنلهشاموصيتهوفي.المجموعوللانسانالفردل!نسان

ظاهرةحجة:حجتينالناسعلىدثهإن):!جعفربنموسىالامام

الباطنةوأما،والأئمةوالأنبياءفالرسلالظاهرةفأما،باطنةوحجة

.(1)(فالعفول

والذي،عنهينقطعلاالعقلن!فالإنسانعنينقطعالوحيكانلههاذا

العقل.وهوالباطنالوحيإليهوصلفقدالوحياليهيصللم

أخرىوبعبارة،بالوحيتكاملوالعقل،العقللتكاملجاءوالوحي

يحتاجهمالأن،بالإسلامالنبوةختمتولهذا،العقلتكاملالإسلامفيإن

حاضرة،معلومةاومجهولة،عامةأوخاصة،كبيرةأوصغيرةمنالعقل

البشريةن!فولهذا.الإسلامفيفهي...ذاكأوالجانبهذافي،غائبةأم

الإنسانيةالحضارةودخلت،العقليالرشدمرحلةإلىوصلتالإسلامبعد

.285ص.العقولتحف(1)
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منقمةأعلىوفي،وركبهاسعيهافيومازالتوالتطورالتقدممنمرحلة

لا،نهايتهوهذهالتاريخبدايةهذهالإسلامالحضارةهذهستكتشفالتطور

والفكرالفلسفةفيالتاريخنهايةنظريةفي(فوكويامافرنسيس)فالكما

سقو!بعدالغربفيالليبراليةالديمقراطيةبانتصاروالأيديولوجية

وفيالشرقيةوأوروباالسوفيتيالاتحادفيالعلميةوالاشتراكيةالماركسية

العالم.

.؟الوحيفيالعقلدورهوماتساءلالتمهيدهذابعد

الوحينصدبق

العقولدفائنلإثارةوالرسلالأنجياءتوجيهحكمةمنلعل-:ألف

الوحيلتصديقهو،!عليالامامعنحديثفيجاهكما،الناسعند

لأن،للوحيتصديقأقربهوسبحانهاللهفطرهكماالعقلولأن،بالعقل

!توومحمدالرسولعنشريفحديثفيوردكما،الدينأصلالعقل

والوحي.العقلبينالتاموالتكاملالتطابقيعنيوهذا(العقلدينيأصل)

عنمسؤولفلأنهالوحيتصديقفيمدخليةلهيكونحينوالعقل

للوحي.الزائفالادعاءعنالصادقالوحيتمييز

وفيهالواجباتفيه،والتزاممسؤوليةالوحيانآخروجانب

بكليلتزمأنمستعدآليسالإنسانن!فالعقليصدتهلمف!ذاالمحزمات

أوجبولفذا.عليهايستمرولالفترةبهايلتزموقد،الوحيمسؤوليات

.الإنسانعلىملازمةحجةالعقللأنبالعقلالوحيتصديق

العقليةالقيمبينالواعيالقلبيجدهماالذينوالتكاملالتطابقان)و

ولاحجاببلاحقائفهاويرى،صدقهاويشهدداخلهفييجدهاالتي

علىوجدانيدليللأهم،الرسالاتبهايبشرالتيالحقائقوبين،ارتياب
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الدعوةفيوالمخلصين،لهاوالحاملين،بهاالمبشرينوصدقصدقها

.(1"(اليها

هنامدخلولا،القضيةهذهفيوالأخيرالأولالحكمهوالعقل)و

يثبتلمبمايستدذكيفاذ،الوحيونصوصبالنقللالد!مالل

.(2)(3بعد

الشرائعفف

العقليعرف،الكتابآياتفيوالتدئرالدينفيبالتفقه):باء

سائرمعرفةنحويتدرجخلالهاومنالإلهيةللشرائعالعامةالأصولالبشري

.الأحكام

بئنتوقدالأشرعيآحكمآتجدلاالكابآياتفيتتدبرحين)نك

معهاوتتكرر.أمثولةأوقصهأومثليعبرالكريمالقرآنيسوقهاالتيحكمته

وا،(لالكيةاو،(كلىلك،او،(ذلكأجلمن،:كلماتعادة

أشبه.ماأو،(اللهيريدلا"

يكونأنقبلبل،شريعةكتابهوكماحكمةكتابالحكيمالقرآن

منربكاليكأوحيمماذلك،:سبحانهقالوقد.شريعةكتاب

.(3)(الحكمة

وضياءوهدئونوروتبصرةتذكرةبأنهالكريمكتابهرئناسشوقد

وبلوغ،روحهاوتفقهالشرائعوحكمةيتناسبمماذلكإلىوماوشفاء

.42ص،\ج.ومفاصدهمناهجهالإملاميالننريع(1)

.63ص.للاملامالعامةالضائمى(2)

.39آية.الأنعام.الكريمالقرآن(3،
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.")(وقيمهامرامها

منويفتربمفاصدهاإلىيصلف!نهالشرائعيفقهحينوالعقل

فيكما،والمسكرالفحشاءعنتنهىالصلاةأنيفقهيصليفحين.روحها

يصوموحين."2"(والمنكرالفحشاءمحنننصالصلاان،:تعالىقوله

كتبآمنواالدبنأبهابا،:نعالىلفوله،الصومروحهيالنفوىأنبففه

.(3)(غونلعئكمقبلكممناللينعلىكعبكماالصيامعليكم

فقهفيالعقلضرورةكانتهناومن.اتث!ريعاتمختلففيوهكذا

الشرائع.

النطببفبةوالمناهجالعفل

والتطوربالثباتتتصفوقيمأحكامالاسلاميةالثريعةفي-:جيم

،المبدأأصلتأسيسفيهلوحظوالثبات.ومتوازنةوعادلةحكيمةبطريقة

اختعقولهذا.لآخروقتمنالمبدأذلكتطبيقشروطفيهلوحظوالتطور

التطورجانبيكونأنبشرط.بالتطورالعقلواختص،بالثباتالوحي

هذهفصلناوقد.بهمخلأولا،عنهخارجآلا،بالثباتومنجطآملتزمآ

سبق.فيماالنقطة

المناهجيصيغالذيهووالعقل،الثباتلتطبيقهواانصوالتطور

.الثباتثماريعطيالذيوالتطبيقبتتنايهالتيالتطبيقية

اعتبارأعطىحيث،الحكيمالقرآنفينيهشفهماوذلك

شورىوأمرهم،:تعالىبقولهالمؤمنينمجتمعفيالشورى

.44ص،\ج.ومقاصدهمناهجهالاملاميالثريع(1)

.45آية،العنكبوت،الكريم-القرآن(2)

.183آية،البقرة،الكريمالقرآن(3)
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الص!ورى.تطبيقصيغةهيمالكن"2)(الأمرفيثاورهم،و(؟)(بينهم

لحكمةذلكقصدبلعنهاأغفللأنهليس!الكريمالقرآنيحددهلمماهذا

يتناسبقدمعينبشكلالإنسانيالفكريقيدلاحتىالعقلموازينمنهي

.ل!بداعشللهذاوفي،أخرىدونلمرحلة

بهيلتزم،للشورىمعينشكلتحديدعدمفي)الحكمةكانتهنامن

إذا،الأبديالتقييدبهذاالمجتمعفيتضررمكانوكلزمانكلفيالناس

المؤمنونفيستطيع.الأموالأوالأعصارأوالبيئاتبتغيرالظروفتغيرت

حالهمتناسبالتيبالصورةالشورىمنبهاللهأمرماينفذواأنعصركلفي

بشكليلزمهمقيدأيدون،التطورمنموقعهموتلائم،وأوضاعهم

.(3)(جامد

-:بدورينيقومهناوالعقل

وهو،والتجديدالتطورهذايقتضيالذيهوالعقلإن-:الأول

لنا.!لكشفه،بهيدركناالذي

والمناهجالعمليةالصيغلنايبلورالذيهوالعقل-إن:الثاني

العقللأن.روط!لاوالثباتبينالتوازنتنضمنالتيالقيملتطبيقالتطبيقية

الاجتماعفيوالتجديدالتطويراداةوهو،غصركلحاجةيدركالذيهو

الإنساني.

والنشربعالعقل

الإسلامي،التئريعمصادرأحدالعقلأنسبقفيما-ذكرنا:دال

.38آية،الثورى،الكريمالقرآن(؟)

.159آية،عمرانآل،الكريمالقرآن(2)

.222ص.للاملامالعامةالخصائص(3)

362
http://www.al-maktabeh.com



وحددنا،العقليينوالقبحالحسنقاعدةعلىالجوانببعضفييستقلوأنه

مكانهوعنالإسلاميوالتشريعالاجتهادفيالعقلدورفيالمجالاتبعض

آنفآ.ذكرناهمانكررأنيحتاجولا.الإسلاميالتشريعفيوتطوره

مجالاتفيالعقلبحجيةوالسنةالقرآناعتراف)هونضيفهوما

إليها،بالنسبةأجنبيآهويكونولا،فيهاالقضاءإليهيرجعمما،خاصة

سراحهيطلقأنه،حجيتهمنالمرادوليس.الملازماتبابفيكماوذلك

فيلهصلاحبةلاف!نه،بالوحيالأإليهاطريقلاالتيالتعبدياتمجاذفي

.المجالذاك

مرادهموهي،القطعيةالعقليةالأحكاممنتعذالتيالملازماتوأما

-:فأمثلتها،الشرعبهحكمالعقلبهحكممابانقولهممن

مقدمته.ووجوبالشيءوجوببينالملازمة-أ

.ضدهوحرمةالشيءوجوببينالملازمة-ب

.العبادةوبطلان،والنهيالأمراجتماعجوازعدمبينالملازمة-ج

وفسادهما.،والمعاملةالعبادةعنالنهيبينالملازمة-د

وأ،الشرطيةالقضايافيوالمفهومالمنطوقبينالملازمةهـ-

بغاية.المغياةأو،الوضعية

شزعية،أحكامآتلازمعقليةأحكاممنالعقلبهيستقلماذلكونظير

الأوالوجوبالحرمةثبوتلعدمالملازم،بيانبلاالعقاببقبحكاستقلالية

الشبهاتفيالإجماليالعلمأطرافعنالاجتناببلزومواستقلاله.بالبيان

واستقلاله،الوجوبيةالشبهاتفيالقطعيةالموافقةولزوم،التحريمية

ذلك.وغير،الظاهريةالأوامرأوالاضطراريةالأوامرإطاعةب!جزاء
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وا.لتقبيحبالتحسيناستقلالهوهو،واحدمبدءالىيرجعالكلولعل

.والأحكامالملازماتلهذهالمنتجهووهذا،الذاتيين

وغدا،دوالخلوالبقاءباب،ل!سلام،الاعمرافهذافتحوقد

الموضوعاتمنلكثيروشمولسعةذاضوئهفيالإسلاميالتشريع

.(9)(والسئةالكتابفيحكمهيذكرلممماغيرهاأوالمستجدة

.498ص،2ج.الإلهات(1)
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ا!ان!

لنلامئ!يهتلهيهآلللالاميه

اياثتمالمحيه،ألللليهآلطل!في
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الثالذالنولذاي!تحم

الاجتماعية.والعلومالاسلاميةالثفافة

النربية.الاجتمامحيةالعلومنقد

الاجتماعية.العلومفيالعرىالمعرفيالاطارنقد

الاسلامية.المعرفيةالمنهجية

الاجنماعبة.والعلوموالاجنهادالففه

الاجنماعبة.والعلومالفرآن

الاجتماعية.والعلومالأملاكلالتراث

الحديثة.الاجتماعيةالعلوممنالتمكن

الاجتماعي.العمرانوفظريةخللونابن

.وتوصباتأفكار
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ا!جتهامميه!الطل!(الثتافهآلمللدلممي!

الإسلامية،المعرفةنظامفيوالتجديدالإجتهاداولوياتأهممن

الاجتماعيةالعلوممجالاتفيالتجديد،الإصلاميةالعلميةوالمنهجية

عميقآ،ومعاصرآأصيلآاسلاميآتأسيسآلهانجدلاالتي..والانسانية

الاتتكامللاالتيالمنهجية..الاسلاميةالعلميةالمنهجيةفيوعلميآ

فيواضحآيظهرفالضعفالتأصيلهذاغيرومن..العلومهذهبتأصيل

..والتطبيقالنظريةمستوىعلىالإسلاميةالمعرفةنظام

وظهرت،العملهذاإنجازفيكثيرآتأخرنالقدأخرىجهةمن

علىوالقيمالقوانينتنزيلفيهاكانالتيالتجاربفيالتاخيرهذامضاعفات

..العملىالواقع

والإنسانيةالإجتماعيةالعلومثقافةهيالإسلاميةالثقافةأنوالحفيقة

أعمقن!فذلكمع..والحضارةوالمجتمعالإنسانفلسفةهيفلسفتهالأن

سببالذيالإتجماعيةالعلومفيالنقصهوالإسلاميينعندالثقافةنقمفي

..الإسلاميةالعلميةوالبنيةالمنهجيالنظامفيوخللآارباكآ
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-:نقولأوضحبصورةالعلاقةهذهولتحديد

التي،الإسلاميةالثقافةكليةمنجزءهيالإجتماعيةالعلومان-1

وحدةقاعدةعلى،والعلومالمعارفأتساممختلففيهاويتفاكليتداخل

..وتعالىسبحانهوالخالقللربوتوحيديتهالعلم

كلقسماتالاعتبارفيتأخذالتيالمنهجيةانعداميعنيلاالعلمووحدة

نسبية،حدودمنالعلومبينماوتلغي،المعرفيةومكوناتهوخصوصياتهعلم

تستوعبالتيالعلياالعامةالكليةالمنهجيةوحدةيعنيالعلموحدةوإنما

اللهلأن،التوحيدفلسفةعندتنتهيواحدةكليةفلسفةإطارفي،كافةالعلوم

وألهمهالمعرنةبمصادروزؤدهالعلمالإنسانأعطىالذيهووتعالىسبحانه

لاأمهاتكمبطونمنأخرجكموالله،الكريمكتابهفيقالحيثالعقل

.(1)(نشكرونلعفكموالأفندةوالأبصارالسمعلكموجعلث!ينآتعلمون

العلومأنحيثالمنهجيةووحدةالفلسفةوحدةهي)ذنالعلمفوحدة

الإجتماعيةالعلومبينماحتىبينهافيماوتتفاعلوتتداخلببعضهاتتأثر

..وجوهريةأساسيةفروقاتمنبينهامامعالطبيعيةوالعلوم

لهالعلوممنعلمكلأنإلاالعامةالكليةالمنهجيةالوحدةهذهمع

..علمكلومفاهيممعارفوتنظيموصياغةبلورةفيالخاصةمنهجيته

والحضاريةالفلسفيةالهويةمكوناتتمثلالإسلاميةالثقافةان-2

الحيادتعرفوالتطبيقيةالطبيعيةالعلومكانتف!ذا..الإجتماعيةللعلوم

ضروريأعلميآشرطآذلكويكون،والتجريدوالموضرعيةالإنحيازوعدم

ترتبطأنبدفلا،كذلكليستوالإنسانيةالاجتماعيةالعلومن!ف،لها

.78.الآية،النحلمورة(1)
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وثقافة.وهويةبفلسفة

التيالاجتماعيةللعلومالتأصيلمنهجهيالإسلاميةالثقافةان-3

بروحوتمتزجتقتربإسلاميةهويةعلىالعلومهذهلتأشس،إليهانتطلع

هويةتحملوهيالعلومهذهإليناوصلتأنبعد،الإسلاميالإجتماع

..الأوروبيةالثقافة

الإجتماعية:العلومجانبفيأما،الإسلاميةالثقافةجانبفيهذا

الإسلاميةلل!قافةالحضاريةالمكوناتمنالإجتماعيةالعلومان-1

الإجتماعفيوفكرةتصورالثقافةهذهفييتبلورالعلومهذهخلالفمن

الثقافةحاجةن!فهنامن..والاعلاموالتربيةوالسياسةوالإقتصاد

..حضاريةحاجةهيالإجتماعيةالعلومإلىالإسلامية

والتغييرالنهوضعناصرمنالكثيرتكتسبالإسلاميةالثقافةان-2

وعلىالهدمصعيدعلى،الإجتماعيةالعلومتلكمنالاجتماعيوالاصلاح

وتخططشؤونهوتنطمالمجتمعبناءتصوغالتيهيالعلومفهذهالبناءصعيد

تنشاالعلومهذهاهميةأنكما.المجتمعداخلوالتنميةالنمولعمليات

تحسينبهدفممكننحوأفضلعلى-الأئة-المجتمعنفهمأنأهميةعن)

التيوالرضاالتوازندرجةزيادةفيينعكسالتحسينهذاومضمون.إدارته

هذاداخلالعلاقاتتكاملوفي،-الأفة-المجتمعأفرادبهايشعر

.(1"(المركب

فيحيويةقدرةالإسلاميةالثقافةتكسبالإجتماعيةالعلوم-ان3

العلومتحتويهلما،علميةبرمجةذاتمضهجيةوبصورة،التطبيقمبادين

،م1985العربيالمستقلدار،القاهرة،حسينعادل.جديدعربيفكرفحو(1)

.13ص
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والإحصاءوالاستبيانوالاستقراءالمسحفيعلميةمناهجعلىالاجتماعية

إشكالياتتتجاوزلكيالإسلاميةالثقافةتحتاجهماوهذا..أشبهوما

والمرونةالظروفتقديرفيالعلميةبالدقةوتتصفالتخطيطوعدمالعفوية

..والعقباتالمشاكلمعالجةفيوالعلمية،معها

الساحةفينراهالذيأنإلا،وغيرهاوالآفاقالضروراتهذهمع

ميادينفيالكبيروالنقصالضعفهوبعيدزمنومنذالاسلاميةالثقافية

العلومبهذهوالاهتمامالوعيزاللاالوفتهذادالى،الاجتماعةالعلوم

،والعلومالثقافاتفيكبرىتحولاتمننشهدهمامع،جدآمحدودآ

متغيرأتذلكجانبإلى،والمفاهيمالأفكارحركةفينوعيةوتطورات

حركيةعنبعيدآليسذلكوكل،والعالميالإسلاميالواقعفيمتعاظمة

وأنومساراتهإهتماماتهفييجددانإلىبحاجةكانالذيالاسلاميالفكر

..والنقمالفراغمنطقةباعتبارهاالاجتماعيةبالعلوممميزةأهميةيولي

منحالآأفضلكانتدانالاجتماعيةالعلومبأسلمةالموجودةوالاهتمامات

البدائيةأطوارهافيزالتولا،الطموحمستوىفيليستأنهاإلاالسابق

..تقدمآإنجازآالآنلحدتحققولم

الإجنماعيةالدلولماسلمةمحاولاتنق!-

وتكيدنالهاتقديرنامعالإتجاههذافيحصلتالتيالمحاولات

:الإجمالفيالملاحظاتبعضعليهاأنإلالأهميتها

إلىتتجاوزهولمالعمومفيتبحثزالتلاالمحاولاتهذهأن-1

منهجيةمقدمةباعتبارهالعموممنتبدأعلمكلبداياتكانتلهاذا،التفصيل

الاتتكاملولاتنضجولاتتبلورلاالعلومأنالا،للتفاصيلضرورية

فيوالبحثطويلزمنمضوقد..العامةأطرهافيمنسجمةبالتفاصيل
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ولا..العمومياتيتجاوزلمبداياتهفيزاللاالاجتماعيةالعلومأسلمة

التوجيه"اندوةخلالالنظروجهاتفيتباينمنحصلماذلكعلىأدل

الإسلاميالاجتماعلعلمالإصطلاحيةالتسميةحول(1)"للعلومالإسلامي

الجديدالعلمتسميةحولالخلافكانمهما)بقولهالباحثينأحدأشارحيث

اجتماععلماو،فرآنياجتماععلمأو،اسلامياجتماععلمبأنه

وأ،الاجتماععلمفيالإسلاميةالمدرسةأو،الإسلاميةالمجتمعات

الاجتماععلممنجديدلونالىالماسةالحاجةيؤكدالواقعن!ف،غيرها

عنالأسماءتصرفناأنيجبولا،الإسلاميةالمجتمعاتبدراسةيختص

المجتمعاتلأوضاعإجتماعيةدراساتوهيالانسانيةالقضيةجوهر

.(2)(الشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنضوءمنالإسلامية

والخطوة..العلومهذهتسمياتنعالجونحنالوقتهذاإلىزلنافلا

التفاصيلنحوالبحثيةالمحاولاتهذهتخطوأنهونترقبهاالتي

..الجوهربة

وهذا،المعرفيوالنقدالعلميالعمقتفتقدالمحاولاتكثرأن-2

تستقطبولا،محدودآالدراساتهذهفيوالتقدمالنمومعدلاتيجعلما

هذهفيالكميةالقلةالضعفهذايكرسوما..كبيرةبدرجاتالاهتمام

لأسلمةالداعينومنالاجتماعيةالعلومفيالخبيررأيوعلى..الدراسات

القليلونإلايوجدلاأنه)(3)،الفاروقي)سماعيل"المرحومابعلومهذه

نظمتها8م1992اكتوبر28-248بينماالفترةفيالقاهرةفيالندوةهذهانعقدت(؟)

مائةمنكئرفيهاوثاركالأزهر،جامعةمعبالتعاونالاملاميةالجامعاترابطة

لأهميةلاحقآالندوةهذهذكرعلىنأتيوموف..الاملاميةاللرلمختلفمنباحث

..وتوصياتأفكارمنفيهاجاءما

.141ص،م1993ئتاء،27العدد،الثامنةالنة(البنانالحوارفبر(2)

"علماهلرابطةرئيسأوكان،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفيلادلفياتمبلبجامعةأمتاذ(3)
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العلومعلىالإسلاميةالصفةب!ضفاءالخاصةالرؤيةفييشاركونممن

جميععلىادراكهاتتيحالتيالدرجةإلىبعدتصللمالتيالاجتماعية

انعقادمعم1977سنةإلىيرجعكاندانالكلامهذا(؟"(المستويات

حيثالمكرمةمكةفيالإسلاميللتعليمالأولالعالميالمؤتمر

العلومصياغة"حولبحثورقة"الفاروقي"الدكتورفيهقدم

هذاإلىساريةزالتلامصداقيتهأنالا"إسلاميةصياغةالاجتماعية

..الوقت

للعلوموالنقديالمعرفيالإستيعابعلىالإنفتاحضعف-3

هوماونقد،فيهاصالحهومامنل!ستفادةالسائدةوالانسانيةالاتجماعية

مفيدةإيجابيةأفكارعلىيو!حتالعلومهذهن!فوبالتكيد..وسقيمخاطىء

لهذهالنظرفيالضرورةكانتهنامن..وضلالةباطلآفيهاماكلولش

الناضجةفالمحاولات..وبسترتهالتمحيصهاالنقديبالعقلالعلوم

بالاستيعابتتصفالتيهيونترقبهاإليهانتطلعالتيوالعميقة

معرفيآالعلومهذهنقدلأن،الإجتماعيةللعلوموالنقديالمعرفي

والهويةالصفةذاتالاج!ماعيةالعلومتأسيسمشروعمنجزءهو

الاسلامية.

هذاعلىشعلةاعتبارهافيأهميتهامعالسابقةالمحاولاتان-4

إجتماعي،بنمطمبرمجةتكنفلملفرديتهامبتورةكانتأنهاالا،الطريق

كانتالتطلعبهذاععرفيةمهمةأنحينفي..مؤسساتياطارفيتكنولم

منوكان،الاسلاميللفكرالعالميللمعهدالمؤسينومنالسلمبن،الاجتماع"ب

الغربيةالاجتماعيةللعلومومستوعبآالاجتعاعيةالعلومأسلمةلمهمةالمخمشن

ومفاجثة.فامضةظروتفياصتشهد

.04عى،م1979حوبر،العشرونالعدد)الكويت(المعاصرالصلم(؟)
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والتفاكروالنقدالحوارأجواءلهاتوفرمتواصلةمتناسقةجهودإلىحاجة

هذافيبهنطالبالذيوهذا..المشتركالجماعيوالبحثثالتدارس

..الوقت
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ةيب!فلاالمثتمالمحيةالمل!!نتلأ

أصبح،نفسك)عرفهالمشهورةكلمته"سقراط"قالان)منذ

.الدوامعلىعنايتهالفيلسوفاليهايوجهالتيالمهاممنالإنسانفيالتفكير

علوموضعنكرةنمت،وب!مكانياتهباستقلالهالعلمشعوربازدياد،ولكن

لمإن،الأقلعلىالروحفيمعهاتشترك،الطبيعةلعلومموازية)نسانية

الأخلاقية8العلوم"بتسمىالعلومهذهكانتماوكثيرأ.المنهجفييكن

ولكن.الماديمقابلفيالعقلي،بالأخلاقييقصدحيث-"53حلمة3

نأالممكنمنكانكما.،الإنسانيةالعلوم"هياليومالمفضلةال!سمية

قداللفظهذاأنلولا،الإنسانعلم"و8الانثروبولوجيا8اسمعليهايطلق

الماديالتركيببمعالجةشيءكلقبليهتمى!اخمبحثعليهاستحوذ

المثمكلةهذهكانتدان،عخابوجهالأجناسوبمشكلة،للائسان

.(؟"(الحاضرالوقتفيأهميتهالهاالتيالمشكلاتمبنتعدلمالأخيرة

.227ص،زكريانزاد.د:ترجمة،موليبول.العلوموفلصعفةالمنطق(1)
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فىالاج!ماعيةالعلوموتأسيسنشوءتاريخةفينبحثأننريدلا

هدظهرتأنفمنذ)مستقلةتفصيليةبحوثالىبحاجةفهذاالغرب

تأملكلعنالمستقلةالعلومبمظهر،الماضيالقرنخلال،العلوم

أملتهاملحةوثقافيةداجتماعيةافتصاديةلضروراتنتيجة،فلسفي

الغربية،للثقافةالمعرفيالنظاممرتكزاتلحقتالتيوالتغيراتالتحولات

قوامهاوقدراتطاقاتمنيملكهفيماودراستهالإنسانفهمتحاولوهي

بدونيمرلمالشكلبهذاظهورهاأنالا.8والإنتاجوالعملالتفكير"

الثقافةكيانفيقويةهراتأحدثبل،ابستيمرلوجيةومضايقاتتساؤلات

بهذاطو!ملاالعلميالواتعحولضخمةاستفساراتأعقبتها،الغربية

البعضواتجه،واحتضانهاتبنيهاالبعفالىذهبحيث،الجديدالمولود

امكانإنكارحدإلى)(1"(العلميةقيمتهافيوالتثمكيكرفضهاإلىالآخر

كاناذا،للعلمموضوعآالإنسانيكونأنيمكنفهل،الإنسانيةالعلومقيام

شيءمجردإلىالإنساننرجعأننستطيعوهل؟العلمصانعنفسهالوقتفي

قدل!نسانالصحيحةالمعرفةإن؟تمامآحقهنبخسهأندون،الأشياءمن

الحياةفيتتبدىوتد،الفلسفيالتفكيرأوالأدبمجالإلىتنتمي

بينالغربيةالمعرفةفيمدرستينبينصراعمجنيكشفوهذا.(2"(العلمية

ذكرهعلىنأتيوسوفالطبيعيةالعلومومدرسةالإجتماعيةالعلوممدرسة

..لاحقآ

الإجتماعيةللعلومالغربيالابستيمولوجيالإطارخصائصأئا

علمفيالباحث،النصرسيفعلي"الأستاذمعأتفقفأكاد،والإنسانية

"معوقات،م9881نوفمبر،(55)العدد،الخامسةالسنة()المغربالوحدة(1)

.19ص8والغالي،أحرشا8العربيالوطنفيالإنسانيةللعلومالعلميالتأسي!

.230ص.العلوموفلص!فةالمنطق(2)
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.(1)فيهمعهأتفقالذيلرأيهناقلآكونأناوشكتحتىالاجتماع

:العلومهذهوتطورنشاةحكمالذيالنظريالإطارهذافخصائص

والحقوالعلمالمعرفةواعتبارالغيبمعالقطعأي.الدنيوية-1

وأبالدينالكفربالضرورةالدنيويةتعنيولا.الماديالوجودفيمحصورآ

ا!اقفيتحصرهولكنهاالوجودمنبنوعلهتعترفقدبل،الإلحاد

شؤونبتصريفيتعلقمافيللديندوربأيتقبلولا،للفردالشخصي

منها.السياسيةوخاصةالمجتمع

أدواتبايالإستعانةوعدم،المفرطةالعقلانيةأوالعقلتأليه-2

العقل.غيرمعرفيةومصادر

المشكلاتوأن،المشكلاتجميعحليستطيعالعقلإن)و

خاصيةهيوهذه،يحلهاأنالعلموسعفيالتيتلكهيالواقعيةالوحيدة

العقل،يحلالتي،،هيجل"أو"سبينرزا"عقلانية،الكبرىالعقلانية

-عقلانيةالصغيرةالعقلانيةخاصيةأو-النهاياتعشكلة،لهابالنسبة

!لة،لهابالنسبة،العقليحلالتي"كونتأوغست"وضعية

لاهوتيةهيلهابالنسبةالمشكلةهذهغيرمشكلةكلتكونوالتي،الوسائل

.(2)(باطلةمشكلةفهيواذآ،ميتافيزيقيةأو

استخداممجالاتعنالأخلاقانفصالأي.المطلقةالبرغماتية-3

تطبيقمجالاتتحديدعندالأخلاقيةبالمعاييرالتقيدوعدموتطيقاتهاالعلوم

الكشوفاتمختلفمذهلةبسرعةيوظفالغربجعلماوهذاالعلوم

علىأثرهتركالذيالأمروالإنسانيةالطبيعيةالعلومحقولفيالمتحققة

،م19لأ170،3/3/4العددعرةالساديةالسنة)بنان(،العربيالمستهبل8انظر(1)

النصر،.ميف،عليالإنانية،والعلومالمعاصرةالاملاميةالصحوة8

.38ص،ترقوطذوقان.دترجمة،غاروديروجيه.الحضاراتبينحوارأجلمن(2)
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...مواردهاوتبديدالبيئةتلريث

مثلالصغيرةالمجتمعاتانالستيناتفيالاعتقادسادولقد)

وأن،الطبيعيمحيطهافيفغالبشكلالتحكمتستطيعلاالأسكيمو

الاجتماعيةتركيبتهابفضلتستطيعالمتطورةوالبلدانالكبيرةالمجتمعات

بدأتالفكرةهذهأنالا.نجاحبكلبذلكالقياموالصناعيةوالإقتصادية

والإسكانالتعميريلحقهاالتىالأضرارمنيشتكيالجميعوأصبح،تتبدد

تقييماعطاءإلىالخبراءمنبالعديددفعمما..الطبيعيةبالمجالات

يعرفمانشأةوراءالحافزتجتبهاوطرقالمحتملةالأخطار

أصبحواالخبراءأنهذاومعنى.،الأخطارعلم8أو،السندنيقا8باسم

منمعينةصناعةأوماابتكارعلىيترتبقدماتصورمنانطلاقآيعملون

حدوثها.قبلبتجئبهاالكفيلةالوسائلإيجادويحاولون،أخطار

يقومالتيالعناصرهيوتجئبهاالأخطارفهمومحاولةالمخاوفهذه

،"التكنولوجيامخاطرمواجهةفيالإنسان8(ديكلودنيس)كتابعليها

والتكنولوجيةالعلميةوالمخاطرالمجتمعاتدراسةمعهدفيعضووالكاتب

يزيدمامنذاهتمامهركزوقد.الفرنسيالعلميللبحثالقوميللمركزالتابع

علىوالصناعيوالإقتصاديالاجتماعيالتطورتأثيرعلىسنواتعشرعن

.(؟"،البيئة

.والشعوبالأجناسبقيةعنالإستعلاءوعقدةالغربيةالمركزية-4

في.الغربيالاجسماعيالعلميالفكرأنحاءساثرفيمبئوثآنراه)ماوهذا

تقولالتيللنتيجةخدمةا!لالحقائقتلويكانتالعامالتاريخدراسات

التقدممسيرةان،إنثروبولوجيةأوأثنيةلأسبابأوصدفة8ضمنآأوصراحة

،م؟992يناير622،8العددالندن(،"المجلةفيالكابحرلمراجعةانظر(1)

.54عى
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نشاوماالعامالتاريخدراماتفيهذانجد.التاريخيةالغربرسالةهي

وأ،المستشرقينأعمالفيمثلآعنهاتفرعوما،وفلسفاتنظرياتمنعليه

المقولةكانتالأخيرينالقرنينفطوال،العلومتاريخأوالفلسفةتاريخفي

إلىمباشرةترجعأصولهوأن،أساسآأوروبيالكلاسيكيالعلمأنالدائمة

وأالفلسفيالإنجازببعضاعترافيحدثوفد.الإغريقيةوالعلومالفلسفة

الاعترافهذايظلولكن،تلكأوالحضارةهذهفيمعينةعمليةعلومبقيام

الترسانةإلىانضمامهامنتستمد.قيمتهاثانويةإسهاماتمجردأنهاإطارفي

ارتباطفيالحديثالغربيالمجتمعتدرسكافةالإجتماعيةوالعلوم،الأم

.(؟)(التاريخيالمنظورهذامع

للعلومالمعرفيالإطارلخصائصالنقديةالملامحهذهإلىيضات

النظرياتنقدفيأساسيةاخرىجوانب،الغربيةوالإنسانيةالاجتماعية

الغربية.الاجتماعية

..عالمبةولبستأوروببةهيا؟جنماعبةالعلولم،اولأ

فينشأتانماالراهنةصورتهافيوالإنسانيةالإجتماعيةالعلومان

شهدهوماالأوروبيالمجتمعولحاجاتالأوروبيالتاريخسياقوفيأوروبا

واقتصاديةثقافيةشاملةنوعيةمتغيراتمنالأخيرةالقرونفيالمجتمعهذا

واستراتيجية.وتربويةوسياسيةواجتماعية

والثقافة،العلوملهذهالتاريخيوالعمقالزمنيالإطارهيفأوروبا

يصحفلا..العلومهذةلهويةالمعرفيالمكونهيالأوروبيةوالفلسفة

المجتمعاتوأنخصوصآ،العلوملهذهجزافآالعالميةالصفة)طلاق

التاريخفيجذريآتختلفتكادالإسلاميةالمجتمعاتوبالذاتالبشرية

.22عى:جدادعربيفكرنحو(1)
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..والإجتماعوالثقافة

هذاوفي،الرايهذاعلىيتفقونالغربيةالاجتماعيةالنظرياتونقاد

الإنسانيةالدراساتان)8الفاروقيإسماعيلآالدكتوريقولالصدد

يقومالتيالغربيللمجتمعالإجتماعيةوالتحليلات،الغربيبالرجلالخاصة

الممكنمنوليس،"الغربية"بالصفةبالضرورةتئسمالغربيونالعلماءبها

وأالمسلمينعلىدراساتلتطبيقتحتذىفينماتكونأن

.(1)(مجئمعاتهم

النظرياتنقدفيعلميةبجرأةيمتازالذي"حسينعادل"الأستاذأما

اجتماعية،علومبقيامالإذعاءمشروعيةان):فيقولالغربيةالاجتماعية

معارفنالمجملالموضوعيةمنقريبتركيزالعلومهذهبانالزعمومشروعية

وعلميةبمصداقيةعالميباعترافبالتاليالمطالبةومشروعية،الإجتماعية

المطالبةوهذهالزعمهذامشروعية..العلومهذهإليهاتوضلتالتيالنتائج

سائرعنالمعلوماتمنكافيةقاعدةإلىاستنادآ"تتطلبماضمنةتتطلب

الآنيسمىماأنالحالوواقع.الطويلتاريخهاوبعمقالبشريةالمجسمعات

فيمجتمعاتهمعنالغربأهلمعرفةعلىإلايستندلا"الإجتماعيةالعلوم"

التاريخمنرقيقةشريحةعلىتركزتالضوءبقعةأنأي،الحديثالعصر

وفقآكافةالنظريةالأبنيةوصيغت،الأرضمنمحدودةمساحةوعلى

لمالغربيالنظريالبناءوأن..المحدودالنطاقهذافيالمطروحةللأسئلة

قاصرآيولدأنمنبدلاوكان،عالميآمقبولأعلمآيمثلأنممكنآيكن

الكفاءةكانتمهما،كلهاالأرضمجتمعاتعلىتطبيقهأريدإذا"مشؤهآ

.(2"(لصانعيهالفكرية

.30ص،صابقعصدر.المعاصرالمسلم(1)

.18-17صجديد.عربيفكرنحو(2)
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والعلميةالموضوعيةمفاييسبناءالبعضىحاولالتيوالفرضية

هوكما،واحدةالإنسانيةالطبيعةان):تقولالتيهيعليهاوالعالمية

نموذجهنالك،ثمومن،الواحدةالماديةالظواهرطبيعةالىبالنسبةالحال

مختلفةأخرىنماذجوهنالك،الأساميالمعيارهومعبنرئيسيعالمي

أما.النموذجهذاتبئينحوحتمآتتجهأنهاإلا،التاريخيتخففهابسبب

تسميتهاالأميركيونحولالتن"الإنسانعلم"الأنثروبولوجيا

فقدآخرإلىمجتمعمنتختلفالثقافةأنباعتبار،الثقافيةالأنثروبولوجيا

تختلفالتيالمجتمعاتأي،الأخرىالمجتمعاتدراسةأم!اسآتعنيكانت

بمقارنتهاالأخرىالثقافاتهذهوئدرس.السائدةالغربيةالثقافةعنثقافتها

وتطورهاتكويخهاودراسةالمجتمعاتتلكفهمأنأي،الأمالثقافةمع

منتلكأوالظاهرةهذهغيابأووجودعنالبحثمحاولةمنينطلقان

اخنلفتإذاأما.الأمالمجتمعفيالمعروفةالإجتماعيةأوالنفسيةالظواهر

شخصيةواختلفتالمجتمعلهذاالمكؤنةالبنىواختلفتالتفسيرقوانين

المقارنةمجالفيذلكفيوضع،وأفكارهموسلوكهم،فيهالأفراد

.(؟"(،الأوروبيةالمجتمعات"النموذجالمجتمعمعوالمشابهة

القرآنذلكعلىنصوقدواحدةالإنسانيةالطبيعةأنعلىخلافلا

نفسمنخلقكمالذيهو،تعالىكقولهعديدةآياتفيالحكيم

العلومهذهعلىالباحثبنبعضاصطلحالقولهذاعلىوكدلالة(2)(واحدة

الدكنوريضبفهماهذامنوكثر،والانسانيةالاجتماعيةالفطرةبعلوم

العلوممخلفاسلامبةجهودان):يقولحيث"سليمانأبوالحميدعبد"

علمحؤلأصئلة،م1990ابريل،الأولالعدد،الأولىالسنة(فرنسا)الانسان(1)

.22صأضقر،مريم،الحديثالاجتماع

.189:الآية،الأعرافصورة(2)
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مجالىفيتتمانماالعمليةوهذ.،الانسانيةالعلاقاتوحركية،الاجنماعبة

الاجتمامحبةالعلوملاملاميةأصاصبةأولىخطوةف!سلامينها.السلوكبةالعلوم

.(؟)(والافنصادوالسباسةكالنريةالأخرى

لطبيعةالأقربهوالشاملةالمعرفيةومناهجهالاسلامأننعتقدونحن

فيجان!فقدالحكيمالذكرآياتتؤكدهماوهذافطرتهكينونةوفهمالانسان

الدينذلكاللهلخلقنبديللاعليهاالناسفطرالتيالثهفطرت،:تعالىقوله

قطرفيالذيالا،:تعالىوقوله.(2)(يعلمونلاالناصكثرولكنالقئم

.(3)(سيهدينف!نه

يعنيوهذا..الانسانوطبيعةفطرةمعمتكاملآمنسجمآجاءاللهفدين

واكتشافالانسانيةالطبيعةمعرفةفيالأصوبهيالإسلاميةالمناهجأن

التيالغربيةالمعرفيةوالنظرياتالمناهجبعكس..حاجاتهاوتلبيةكينونتها

بوضوحنثاهدهماوهذا،عنهاوانحرفتالإنسانيةالطبيعةجانبتأنهانعتقد

حيثالغربيةالمجتمعاتفيوالاجتماعيةوالروحيةالنفسيةالحياةفي

منهنالكماإلىوالأخلاقبالآدابيخلبماوالتظاهربالمنكراتالإشهار

..ومنكراتعيوب

لنا.معادبةنظرباتفبهاا"جنماعيةالعلولم-ثانبآ

الكليالإطلاقيحكمهفي"حسينعادلآالأستاذمعجزئيآاختلف

معاديةأنهاعلىالغربيةوالمدارسالاجتماعيةالعلومقصويرعلىالتعميمي

العلومهذهكللالنامعاديةنظرياتالعلومهذهفيأناعتقدهوالذي..لنا

إستجابةتبلورتإنماالعلومهذهأننعلموأنناخصوصآ،لنامعادية

.188ص،م!لسمانأبوالحم!دعبد.د.السلمالععلأزمه(1)

.03:الآية،الروممورة(2)

.27:الآت"الزخرفمورة(3)
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فهذه،والنفدمللنهوضننطلعكانتالنيالأوروبيةالمجنمعاتلحاجات

فليسوبالتالي،الأوروبيةللبيئةمعاديةتكنلمأنهاالواضحمنالعلوم

مجتمعاتنا،وطبيعةتتنا!سبتكنلمدان،لناالعداءورائهامنالقصد

لنظرياتءالسيئالتوظيفهوحصلوالذي..العداءيعنيلاالتناسبوعدم

خدمة،معاديةلأغراضنظرياتواشحداث،مجتمعاتناعلىالعلومهذه

الدافع)يكنفلم.والتبعيةوالسيطرةالنفوذفيالاستعماريةللخطة

قوانينومعرفةالعلمتطويرالحديثالإجتماععلممدارسلأهمالأساسي

وعلمية،،وسياسية،تجاريةآنيةلأهدافيخضعكانمابقدر،المجتمع

وتعايشالهجرةومشاكل،الكبرىوالشركاتالإنتاجمشاكلفيتتمثل

،ال!ثديدةالاقتصاديةالأزماتوظهور،المختلفةوالجنسياتالقوميات

.(؟"(والسياسيةوالاجتماعيةالنفسيةوذيولها

اختلافمجرديكنلمالأمرانفيقول،حسينعادل"الأستاذأما

وأفرزتالأوروبيالمشروعشكلتالتيالظروتمجملانبل،معرفي

مخططعنضمنآأوصراحة،آخرأوبثهمكلتعئر)النظريةوأبنيتهمفاهيمه

المعرفةاجتماععلممنتعلمناهماهذا،الدوليالنظامعلىالغربيةالسيطرة

مختلفمعرفيمضمونعنتعبرلاالغربيةالمدارسأن!كالذي

وهذا.لنامعاديةإنها،قبلنامحايدةليستأنهاذلكمنفأخطر،فحسب

الدولةوبينالعلومهذهبينالمباشرالمؤسسيالارتباطعنيصدرقدالعداء

الإيا.يولوجيبالمناخالتأثرمجردعنيصدروقد،ومخططاتها

.(2)(السائد

قام)8هربرتالحليمعبد"الدكتوريقولكماقرونعشرةفخلال

.22ص،مابقمصلر.الانسان(1)

.22ص.جديدعرءىفكرنحو(2)
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أسبانياقياموكان.الأخرىالحضاراتوتدميرنفيمنطقاساسعلىالغرب

دامتحربحصيلةقيامهاكانأوروبافيتفوممعاصرةغربيةفؤةأولوهي

الأندلستدميرعنم4921عامفياسفرتإذ،قرونأربعةمن!ثر

.الحضاريالإشعاعنقاطأهممنكواحدة

وخلال،الأمريكيةالقارةبغزوأسبانياقامت-أيضآ-العامنفسوفي

السكانوهمنسمةمليون(001)مجموعمنيبقلمفقطواحدقرن

فالغزو.نسمةمليون(01)سوىالأوروبيينوصولعندللقارةالأصلئون

بعدوهولنداوانكلتراوفرنساأسبانياوتقوم.السكانأعثارتسعةاهلكقد

القارةفيالبشريةالفوىنقعىعنللتعويضالعبيدتجارةبتنظيمذلك

منالأصليينالقارةلسكانالأوروبيونأقامهاالتيالمجازربعدالأمريكية

القارةإلىالسوداءالقارةمنافريقيمليون(010)ونقلشراءفتمالهنود

الأمريكيةالمتحدةللولاياتإضافةنفسهاالقوىهذهقامتوقد.الجديدة

نفسوفي،بنماقناةلبناءنيين!يصلاباستخدامعشرالتامحالقرننهايةفي

البلادمنالعمالباستيرادالعشرينالقرنبداياتفيفرنساقامتالوقت

الاستعبادوترافق،فحمهامناجمفيللعملافريقياشمالفيالإسلامية

.(؟"(الحضاراتبفيةلتدميرإجراميتصميممعالقاراتلعمومالهائل

منوهو،الإنسانيةبالحجةويعنونه8غاروديروجيهآينقلهماأما

!،،،ح4**-بيللوتانكميل"السيديسأل):يقول،جثالدامغةالمواقف

المدفع3بطلقاتتفرضالتيالحضارةتلكهيما-ح*8!ف،،ح

القولفيأترددلاإنني،القضيةالسادةأيهاإليكم:،فيريجول"

ايها.سياسيةميتافيزيقاانها،تاريخهيولاتلك،سياسةليستبأنها

.130ص،المؤلف.الحضاريالمنهجومعالمالاملاميةالحركة(1)
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صراحةنقولهاانيجباصحةوكثرأعلىبصوتنتكلمأنيجبالسادة

مقاعدفيهيجان"..الأدنىالأجناصب!زاءحقالأرقىللأجناسانحقيقة

.8اليساربأقصىعديدة

تقولواأنعلىأتجرؤون:-ح،دا"3ح!!ذ!7-"مينبوجول"السيد

االإنسانحقوقفيهأعلنتالتيالبلدفيهذا

تبريرهوهذا:-.ول4حاةداق(ح(دا*ا-"غيوتيهدي8السيد

بالعبيد.والإتجارلاستعبادا

كانإذا،حقعلى8مينيو"المحترمالسيدكاناذا:،فيريجول"

حقبأيإذآالإسسوائيةإفريفياسودأجلمنكانالإنسانحقوقاعلان

.(؟)(يدعونكملاإنهم؟عليهمالمحرموالاتجارالتادللفرضتذهبون

ودامغةكثيرةحقاثقعلىيحتويالنصهذامنهننقلالذيوالكتاب

القهرحيثالأخرىالحضاراتمعوتعاملهالغربحولكبيرةأهميةوذات

وهو"الحضاراتبينحوارأجلمن"كتابوهو،والسيطرةوالاستعباد

بينحوارأجلمنعملكمشروعوأقبلهأعتبرهوالذيالقئمةاليهبمن

..الحضارات

ف!نه،البشريةالحضاراتكلمعالمنطقبهذايتعاملالذيفالغرب

..والخططوالأهدافالأغراضلهذهومناهجهنظرياتهيوظف

الاجنماعبة.العلولمعلىالطببعبةالدلولمنسلبط-ئالئآ

يفهمنظرةأي،للعالمكونيتصؤرالحضاراتمنحضارةلكلا

يحذدالذيهوماحضارةفيالسائدوالتصؤر.ويقيمشيءكللهاوفقآ

.56ص،غاروديروجيه.الحضاراتببنحوارأجلمن(1)
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ويوخه،منهجيتهاويملي،معارفهاعناصربينالفحمةويشكل،معالمها

الذيوالمقياسالمعرفةمنالاستزادةإطاريشكلالتصوروهذا.تربيتها

ماتصورآلديناأنندركلابحيثالأهميةمنهوللعالموتصؤرنا.بهتقاس

باطلاعناداما،أخرىحضارةإلىبسفرفااما،بديلآتصؤرآنواجهحينإلا

طورفيللعالمحضارتناتصوريكونحينوإما،الغابرةالعصورأخبارعلى

قخضع،النهضةعصرمنذ،برحتماالغربيةوالحضارة..التحؤل

.(؟"(التجريبيالعلملسلطان

بلورحينماائضحتالغربيةالحضارةعليهاتقومالتيالفلسفةهذه

:قالحينالحديثالعلمنظرية!م1626-91561،بيكونفرانسيس8

منوذلكالطبيعةعلىالسيطرةمنالانسانتمكينهيالعلممهمةان)

.(2"(الواقعيةبالأسبابالمعرفةخلال

سيادةتعنيالتنويرأفكارسيادةكانت،المعرفيالمستوىوعلى)

المفهومسيادةوبالنالي،المجتمعلأمور8مدارمهبكافة8الدنيويالمفهوم

الطببعيالعلماحنلالسيادةهذهظلوفي.النقدملمضمونالدنيوي

تمثلتانبعد"الفلسفةتضاءلتفشيئآوشيئآ.فيهامبالغآمكانةالتجريبي

العلوملتحتلهالموخهالعاليمقامهاعنوتخفت8بدورهاالدنيوية

.(3"(الطبيعية

الحديث،بالعصريعرفماالىتاريخيآأوروبانقلتالفلسفةهذه

..جديدةروحفيأوروباجعلالذيالحديثبالعلميعرتماالىومعرفيآ

كمالترجمةمتافيو،.نوجوليج.أفروسمروبرتالجديد:منظور.فيالعلم(؟)

.51ص8والادابوالفنونلثقافةالوطنىالنجلى:الكويت،خلايلي

.589ص.ففدهالممدر(2)

.13ص.جديدعرىفكرنحو(3)
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وتتركزتنصبالعلميةوالجهودالمعرفيةوالمحاولاتالوقتذلكومنذ

العلمصفةاحتكرتالتيالطبيعيةالعلومنحوتقاصلاكبيرةبمعدلات

صفةسلبمقابل،المدرسةهذهأصحابنظرفيالعلميالبحثوشروط

تنطبقالتيوالشروطالخصائمىعليهاتنطبقلاالتيالمعارفكلعنالعلم

والمقصود،والحيادوالتكراروالاختبارالتجزىءمنالطبيعيةالعلومعلى

تمقصدبغيرأووبقصد،الاجتماعيةالعلوم.عنالعلمصفةسلبذلكمن

والخطوة..الطبيعيةالعلوممنأدنىلحرجةفيوجعلهاالعلومهذهاضعات

الاجتماعيةالعلومالحاقمحاولةهووالكبيرالواممعالاعتراضلاقتالتي

العلميالبحثوشروطالعلميةالعناصرادخالمبررتحتالطبيعيةبالعلوم

والتحويلالرياضيالقياستقبلنتائجهاتكونلكيالإجتماعيةالعلومعلى

منوكان..والعالميةوالعلميةالموضوعيةمناطارفيوالتعميمالكئي

لأسبابم!هاالمرجؤةالنتيجةغيرالىالمحاولاتهذهتنتهيأنالمؤكد

..لاهمالهاعليهاالقفزالصعبمنعلميةموضوعية

العلومتقدمهافيوتجاوزتتقدمتالطبيعيةالعلومأنوالمحصلة

حيويةوفرصهائلةدامكانياتكبيرةميزانياتلهاورصدت،الإجتماعية

نجعدخصوصآ،الاجتماعيةللعلومالموخهوالاهتماميقاسلابشكل،هامة

والالكترونيوالصناعيالتكنولوجيالتطورفيالطبيعيةالعلومدخلتأن

علومخلالمنو!ناعيآتفنيآالدولتفدميقاسوبدأ،الاقتصاديوحتى

بالعلومالاهتمامحسابعلىكانذلككل..والرياضياتالفيزياء

بأنناالقائلة)كالفكرةفيسابشكلالعلومهذهطي!سبتدرجةالىالاجتماعية

.(؟)(الاجتماعيةالمشكلاتحولمعرفتهالىنحتاجماكلاليومفعرف

أعين.د:ترجمة،العربيةاليقظةدار.بيروت،لندبرغ.أجورج.!العلمان!قنيهل(1)

.؟7ص،ال!ثريفأحمد
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،لندبرغ.أجورج"الأمريكيالاجتماععالميقولكماالفكرةوهذه

لرصدإذنفلا.حاجة.(؟)الإجتماعيةالعلومبتقدمالإهتمامقفةأسبابمن

ماعرفنادمناماالعلومهذهلتطويربحوثداجراءدمامكانياتميزانيات

..منهانحتاجه

كان)حيثالمدرستينأتباعبيننزاعحصلالأفكارهذهجراءومن

والإجئماعيةالإ.نسانيةالعلومبانبعضهمأوالطبيعيةالعلومأصحاباعتقاد

أصحابواعتقاد.علومآوليستعامةثقافةوهيالأدبنطاقفيتقع

المادةمعتتعاعلالطبيعيةالعلومبأنبعضهمأووالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم

العلومتطؤرلولاوصلتماإلىتصلولم،الإنسانمعوليس

.(2"(لإنسانيةا

منيحذرونممنوالخبراءالعلماءمنتيارالغربفيظهروقد

غيرالآثارمنومستقبلآحاضرآ،المتوقعةوغيرالمتوقعةالخطيرةالعواقب

بلاالحيويةوالتقنيات،حدودبلاالتكنولوجيالاستخداماتالمدروسة

المذهلوالتقدم،الصناعاتفيالمحسوبغيروائتطور،أخلاقيةضوابط

علىويضعهاالبشريةمستقبليهددالذيالأمروالدمارالحربأدواتفي

فيعليهالسيطرةيصعبتخريبذلككلويسبق،والفناءالانهيارحافة

تزهقتنقطعلاوحروب،الاجتماعيةالأخلاقفيوانهيار،والطبيعةالبيئة

.المعاصرةالغربيةالحضارةمنتجاتعبرالأرواحوألوفمئات

فينوبلجائزةحامل"دوبورينيه8الدكتورالتيارهذايمثلونوممن

"30***لما*!*،ء*ذ*!"كتابهفيرأيهعنعئروقدم1976العلوم

.13ص.ففسهالمصدر(1)

العلومآملفم1990،الرابعالعدد،العثرونالمجلد)الكويت(الفكرعالم(2)

.8ص،والاجتماعيةوالإنسانيةالطبيعية
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"فىالكابهدأوعفوقد"أالحيوانهذالإنسافيةيا"التقريبيوتعريبه

الحديثة،ةيحه!سالاالصناعبةالمجنمعاتعلىمدمربهجوموفنه

مرصوفةالحقيفيوالغنىللعادةالوحيدالسبيلبأنالمحزنواعنفادها

الأولىللمرةالكتابهذاطبع.8والتقنيةالاقتصاديةالتركيباتمنبسلسلة

انسانية"بعنوانالعربيةترجمتهوصدرت.م1970عامانكلترافي

صبحينبيل5الدكتورتعريب8الماديةللحضارةعلمينقد،الإنسان

.م1979الأولىطبعتهفيصدر8الطويل

الاهتمامبشدةانتقدالذي"لندبرغ.أجورج8-أيضآهؤلاءومن

ذلكواعتبر،الاجتماعيةالعلومعنالنظروصرفالطبيعيةبالعلومالكلي

العلومإلىبالعودةالخطرهذارفعوانالمعاصرةبالحضارةينذرخطرمصدر

.المعاصرةالحياةفيمركزيتهايعطيهاالذيبالثكلوتطويرهاالإجتماعية

عنعبارةوهو"؟العلمينقذناهل"كتابهفيالرأيهذاعنعتروقد

جامعةفيم1945عامربيعفيالمؤلفألقاهامحاضراتمجموعة

واشنطن.

الطبفينوبلجائزةعلىالحائز8كاريلالكسيس8الدكتورأما

المجالاتفيالدقيقالعلميالتقدمهذاكلمعأنفيعتقد،م1912لعام

كتابهفييقولكما.مجهولآزاللاجوهرهفيالإنسانأنإلاالمختلفة

فيواسعةشهرةصدورهحينرافقتهالذيالكتاب"المجهولذلكالإنسان"

أسعدشفيق8تعريب،م1974عامفيالعربيةترجمتهوصدرت.الغرب

حصرهم،يسعنالاالتيارهذايمثلونلمنطويلةوالقائمة"فريد

ريثىفريد""؟)8التكنولوجياسقوط"كتابصاحبفهناك

الجوهربينالإنسان"كتابوصاحب8يونيغرجيورج

.م؟979الكنديدار:بيروت،الكعكيسامي:ترجمةالعربيةالترجمةانظر(1)
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.يدةجدأصواتلىتتعاوآخروقتوبينوغيرهم،فرومإريك8(؟"لمظهروا

.الغربفيا"جنماعبةالعلولمأزت:رابعآ

الخبراءمنشديدلنقدتتعزضالغربفيالإجتماعيةوالعلومفترةمنذ

غيرمشلولةباتتالعلومهذهأنالنقدوجوهر.العلومبهذهوالمختصين

ناجعةحلولووضعبعمقمشاكلهوفهمالأوروبيالمجتمعتطويرعلىقادرة

ب!لحاحالحاجةتزدادالذيالوقتفي،هؤلاءبنظربالعجزمصابةفهي،لها

والروابطالأسريوالتفككالماديةالروحطغيانلوقفالعلوملهذه

النفسيالاستقراروعدموالإضطرابالقلقحالاتوتفشي،الاجتماعية

ذلكغيرإلىوالانتحارالمخدراتعلىبالإدمانمدمرةبطرقذلكوتعويض

عنهتكثمفماذلكمنوأهموالإذاعاتالصحفيوميآبهتطالعنامما

مستمر.دوريوبثمكلوالميدانيةالوصفيةوالدراساتالتقارير

نظرياتهاتطرحكانتالغربيةالإجتماعيةالعلومأن)أخرىزاويةومن

بل،اليومعليهايبدوعماكثيرآتزبدالنفسفيبثقةعشرالتاسعالقرنفي

،كادأوالإبداعفتوقف،الأخيرةالعقودفيتتزايدأزمةتعانيانهانلحظ

النظريةالإنجازاتوتركيبتحليلواعادةسبقمااقرارعلىالجهدويتركز

.(2)(القديمة

هذهأنإلا،الاجتماعيةللعلومداعيآ8لندبرغ.أجورجآأنومع

نعلمهمماكثيرآان):يقولحيثالعلومهذهنقدمنتمنعهلاالدعوة

منوكئربل،الفائدةعديمهو،الإجتماعيةالعلومحقلفي،اليوم

منفيهالماواعادةالسالفةالأجياللأخطاءترديدعنعبارةلأنه،ذلك

للثقافة،الوطنيالمجلس،الكويت،الزهرانيمعدترجمة:العربيةالترجمةانظر(1)

.م1989-014المعرفةعالمكتاب

.14صجديد:عربيفكرنحو(2)
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باستمرارفيهاالنقصوتداركالمعارفتفخصيجرلموما.وأفكارأهواء

التقدمسبيلفيعائقآيصبحفدالتعليمن!ف،العلميالبحثطريقعن

.(؟"(ذلكعلىمعوانآيكونأنمنبدلآ،الاجتماعي

الاجتماعيةالنظرياتفصورفيكبيرحدالىت!نحصرالأزمةوهذه)

واقعمواكبةعلىالسئيناتقبلمافترةخلالمنأمامآانطلقتالتيالغربية

مقنعةتفسيراتتقدبمعلىقدرتهاوعدم،والثمانيناتالسبعيناتوأحداث

بعدمامرحلةانسانذلكفيبما،المعاصرالانسانمشكلاتمنلكثير

.(2)(التصنيع

وحضيضانحطاطمنالغربفيالاجتماعيالواقعإليهوصلماومع

ويكاد،ومحدودآدان!آزاللاالاج!ماع!هللعلومبالحاجهالوعيأنالا

هووهذا،العلومتلكفيالاختصاصذويمنمعئنةشريحةعلىيقتصر

حفآ.الغريب

الاجنماعبة.للعلولماللااخلانيالنوفبف-خامسآ

افسانيةووظيفة،عياأخلاقيةقيمةلهاأصالتهافيالاجتماعيةالعلوم

العلومهذهووظيفة."والمجتمعالفرد8الانسانهومحورهالأن،سامية

العقليةمواهبهوتنمية،الخيرقيمعلىوتربيته،للأنسانالسليمةالتنثشةهو

داجتماعيآنفسيآآالشاملةوالمشكلاتالمخاطرمنورعايته،والمادية

الإنسانيالمجتمعبناءأجلمنوهذا،،الخ..وثقافيآواقتصاديآ

..والقدرةالخبرةوتنمية،الأرضداعمار،الفاضل

ضبطفيالعلومهذهفيجوهريعنصرهوالأخلاقيوالمعيار

ء17ص.3العلمينقذناهل(1)

عابق.مصدر،8ص،50عدد.الوحدة(2،
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كلوالخطر.الصحيحالاتجاهفيوحفظها،مساراتهاوتوجيه،وظاففها

المعياريخضعأناو،الأخلاقيالمعيارالعلومهذهتفتقدحينالخطر

..وقوميةوعرقيةماديةمصالحفيهتتحكمثابتةغيرلموازينالأخلاقي

بالمعياريلتزمفالغرب،الغربيةالإجتماعيةللعلومالنقدوجوهأحدوبمذا

يحكمهولا،مجتمعاتهداخلفيالعلومهذهووظائفلتطبيقاتالأخلاقي

المجتمعاتمعالغربتعاملتاريخفيلنامؤرخهوماوهذا،خ!رجبهاسفي

..الغربيةغير

السيطرةفيالاستعماريةالخططلخدمةالعلومهذهوطفتفقد

الحالهوكما،المستعمربدولالمستعترةالمخمعاتوإلحاقوالهيمنة

القرنينفيارتبطقدالاستشراقأنفيهشكلامما)فالاستشراقحركةمع

لهاكانتالتيالأوروبيةالدولفإن،بالاسسعماركبيرحدإلىالماضيين

وجدت،وايطالياوفرنسابريطانياوخاصة.العربدنيافيمستعمرات

أجلمنالعربيةاللغةدراسةعلىرعاياهابعضتشجيععلىملزمةنفسها

الىوالدخولمنهموالتقربودينهمعقليتهموفهمبلغتهمالعربمخاطبة

.(؟)(اللغةطربقعنقلوبهم

الإنسانية،العلومالفرنسيالاستشراقوبالذاتراقالاستثركبوقد

الفكريالمستشرقينأفقفي)أحدثليانتعاشهاالعلومهذهفظهور

وجوهعلىالوقوفإلىمنهمبالمجددينأذتمؤثرةصدمةوالمعرفي

وهي،ومناهجهأدواتهوفيالتقليديالاستشراقمداركفيالقصور

تقدمأفرزهاالتيالجديدةالرؤىعنالتامشبهانقطاعهفيأساسآالمتجلية

بالتحليلالخارجيالتحلبلتنسيبضرورةوفرضت،الإنسانيةالعلوم

الانماءمعهد،بيروتجحا،مثال.د.أوروبافيوالإملاميةالعربيةالدرامات(1)

.02ص،العربي
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.(1)(والتبدلاتالتقلباتبظواهرجهةمنالاهتماموضرورةالداخلي

دراسيآمعهدآوعثصرونثلاثةالفرنسيةالخارجيةوزارةويتبع

معيق،اختصاصالمعاهدهذهمنمعهدولكل.الشرقبلادفياختصاصيآ

القاهرةمركزأنحينفي،الإسلاميبالتاريخيختصمثلآدمشقفمركز

وقد.الإسلاميالعربيالعالمفيالمعاصرةالإجتماعيةبالدراساتمختص

مدير"لانفادجاك"الدكتورالفرنسيالمستشرقلسانعلىالكلامهذاجاء

وزارةيتبعوالذيبدمثمقوالإسلاميةالعربيةللدراساتالفرنسيالمعهد

."2)الفرنسيةالخارجية

وكقنا،سياسيآتوظيفهايعنيالسياسيةبالأجهزةالعلومهذهوارتباط

معالتعاملفيعليهاترتكزالتيوالخلفياتالدولهذهسياساتماهيةيعلم

بالقؤةمتسلحآالغربأنكيفاشرناوأنوسبق.الإسلاميالعالمبلاد

الثقافيةهوياتهاوتخريبانسانيةحضاراتبتدميرقامالعلوموبهذهالعسكرية

..التاريخيةإنجازاتهاوتجاهل

كانتأنهاالمجالهذافيصدرتالتيللدراساتالكبرىفالوصمة)

البحوثفارتبطتالخاعىبطابعهالاستعمارطبعهاعلاقاتإطارفيتتم

.(3"(خاصةوالفرنسيةالإنجليزيةالاستعماريةبالنزعةالاجتماعية

.12ص،م162،8/1992العدد،عرةالخامسةالشة(البنان.العربيالمسحبل(1)

معحوار،م1992يناير413،11العدد،الثامنةالشةالندن(العالممجلةانظر(2)

.لاففادجاكالفرفسيةلمثرق

52ص،م1989ابريل،الأولالعدد،العثرونالمجلد)الكويت(الفكرعالم(3)
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الااجتمالمحيهتالطللا!فليالملأبلييلف!مهلاالملها؟نقلأ+

وتلريسها)العربيالعالمفيوالإنسانيةالاجتماعيةالعلومءو!ثنان

تطورنتيجةيأتلمالبحثومؤسسات،الجامعيةالمؤسساتفيوتداولها

مظاهرأحدكانتبل،واقعهمواجهةفيالعربيللفكروتلقائيطبيعيذاتي

هذهظهرتفقد(؟"(الحديثالعربيالفكرلهاتعرضالتيالتثاقفعملية

ن!فولهذا،العربيالعالمعلىالمهيمنةالاشعماريةالوضعيةظلفيالعلوم

العربية،أقطارنافيالعهدحديثبحث،والاجتماعي"الانسانيالبحث)

هذامنالخمسيناتأوائلفي،بالنقريب،الأولىانطلاقتهعرفحيث

المغربدولعليهوتعرفت،والعراقوسورياولبنانلمصربالنشة،القرن

الاأهميت،الخليجدولتتكشفلمبينما،الستئيناتأواسطفي،العربي

.(2)(السبعيناتبدايةفي

حولهاتدوروالتساؤلاتالعربيالعالمفيالعلومهذهنشأتأنومنذ

الفلسفيةالهويةحول)يديولوجية..ومعرفيةومنهجيةايديولوجيةناحيةمن

.3ص،م1988نوفمبر،5.العدد،الخامسةالشة)المغرب(الوحدة(1)

.22ص.نفسهالمصلر(2)

397

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تتصلومعرفية،العلومهذهومهامبوظائفترتبطومنهجية،العلوملهذه

..وكيفيآكفيآوفاعليتهاحيويتهاومدىوالمفاهيمبالأفكار

هذهتحويلامكانيةمدىهوالتساؤلاتهذهفيالجوهريوالجانب

مبنية،والمعرفيةالمفاهيميةمكوناتهافي،عربيةاجتماعيةعلومالىالعلوم

والعناصرالعربيالمجتمعلطبيعةتحليليةودراسة،عميقتاريخيفهمعلى

..حضاريآالمجتمعهذاتطويرأرضيةتشكيلوبالتالي،عليهالمؤثرة

كثافةأنويبدو).النقدجوانبعليهتتركزالذيهوالجانبوهذا

فيأساسيآحاترآكانتالإخيرةالعقودفيمنطقتناشهدتهاالتيالتحؤلات

نفسها،الاجتماعيةالعلومداخلحدثأخرىناحيةومن.الاتجاههذا

الجاهزةالنظرياتعلىالاعتمادمنكافيةمرحلةمرتأن،معرفيكمجال

في..النقديةالملاحظاتمنعددالمهايمةعبرباحثينالدىتجمعبحيث

التيالحقيقيةالأسئلةتحديدفينباعأنينبغيالنقديةالمرحلةهذه

.(؟"(الأسئلةهذهعلىالإجابةمحاولةوفي،تواجهنا

لاعادةومتوقعآضروريآكانالعربيالنقديالوعيفيالتطوروهذا

التيوالشروطبالكيفيةومعرفيآمنهجيآالاجتماعيةالعلوموتركيبتحليل

المجتمعوشروطواقعمعوتكيفآانسجامآوالمقاصدالأهدافتحقق

..العربي

مكانه،يراوحزاللاأنهإلاالعربيالنقديالوعيفيالتطورهذاومع

احداثأو،الاجتماعيةالعلومصياغةإعادةفينوعيأثرأيعليهيترتبفلم

عنكشفالقديالوعيأنمع..العلومهذهومفاهيمأفكارفيمهمتحؤل

الإجتماعيةالعلوموتطويرتجديدفيقويةحوافزوأبرز،جوهريةثغرات

.11ص.جديدعربيفكرنحو(1)

398
http://www.al-maktabeh.com



هوبل،كأطروحةبديلآليسأنهإلامهمآكانوانفالنقد.عربيةبكيفية

علىالخطواتهذهزالتولا..خطواتتعقبهأنينبغيحيويةخطوة

..الإبداعفيوضعفركودمنتعانيالعربيالفكرمستوى

علىسليمةبداياتفعلآيشهدالثمانيناتعقدإن)البعضنظروفي

لهاطارآومنهجآموضوعآعربيةإجتماعيةعلومإيجادنحوالصحيحالطريق

نظريآ.

الاجتماععلملأدبياتالانتقاديةالدراساتبعضىظهور:أولآ

العليالنقدغيابففي.العربيالعالمفيالاجتماعيةوالانثروبولوجيا

.والمضمونالمنهجفيتسطيحلعمليةالاجتماعيةاليهاباتتعزضت

اهتمامإليهايوجهأنيجبالتيالموضوعاتتحديدمحاولة:ثانيآ

.(؟"(العربالاجتماعيينالباحثين

فيوطموحآملحوظآتقدمآنشهدولمالتسعيناتعقددخلنانحنوها

الإبداععلىقدرتهتشلتكادحضاريةأزمةيعيشالذيالعربيالفكر

..والتطويروالتجديد

العلوممجالفيالعربيالفكرمحاولاتفيالنقدجوانبأما

-:فهيالاجتماعية

العربي.بالمجنمعالملةمفطوعةعلولم-أولآ

العربيالفكرفيالاجتماعيةالعلومعلىالعميقةالنقدجوانبمن

هذهفلسفةأنحينفي.العربيوالمجتمعالعلومهذهبينالصلةانقطاع

بلاالعلومهذهأصبحتالقطيعةحصلتف!ذا،المجتمعفلسفةهيالعلوم

.61ص.مابقمصر.الوحدة(؟)
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مقاصدولا،منهامرجؤةأهداففلاواقعيةحكمةولاحقيقبةفلسفة

هووالنتيجة،مفرغةحلقةفيالعلومهذهدورانيعنيوهذا..ةمشط

والعلوم..يطبقلاحينمايموتفالعلم،عاجلآأمآجلآالعلومهذهموت

،متأثرة،فيهنشاثالذيبالمجتمعالصلةوثيقةوهيتنشأانماالاجتماعية

هذهبمجتمعترتبطالاجتماعيةللعلومالوظيفيةفالقيمة..معهومتفاعلة

الألمانيةالمدرسةهناكالغربيةالاجتماعيةالعلومفينجدولهذا،العلوم

وكل،وغيرهاالأمريكيةوالمدرصةالبريطانبةوالمدرم!ةالفرنسيةوالمدرسة

..العلومهذافيمعينةنظراتلهاالمدارسهذهمنواحدة

حاجاتلتلبيةالاجتماعيةالعلومتنشألمالعربيالفكرفيبينما

ثيد!حلاالعربيالفكرانخراطنتيجةجاءتدانما،العربيالمجتمع

فيالحداثةهذهفرضتوقد،العالميةالفكريةالحداثةمسيرةفيوالمعاصر

بهايرتبطوبماالاجتماعيةوالعلومالنظرياتمنالعديدانتقالالعربيالفكر

العربية.الفكريةالساحةالىوطرائقومناهجمفاهيممن

الجامعاتوإقأمةالعصريبمعناهالعاليالتعليمنشوءأدىوقد

بابفتحإلىالبحثومراكزالاجتماعيةالعلومفيالمتخصصةوالكليات

.(1)الجديدةوالعلومالنظرياتهذهاستيراد

عجزمنالانسانيةعلومناتعرفهفيماالواضحةالأسبابأحد)وهذا

مثماكلهوتعقيداتظواهرهتشعباتالعربيالمجتمعتناولفيو)خفاق

.(2"(مضامينهوخصوصيات

الموجهةوالضوابطالصوراتبأنتلنااذامبالغيننكون)فلن

.3ص.ففهالمصلر(1)

.22ص.نفسهالمصلر(2)
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وعنعئاغريبةوتصوراتضوابطهيالعلومهذهنطاقفيالعلميلتفكيرنا

.(1"(الثقافيوواقعناالحضاريتاريخنا

اجتماععلموليسالعربيالوطنفياجتماععلمهناك،وباختصار)

علمقياملأن،عربيةانثروبولوجياليستولكنانثروبولوجياهناك،ى!رع

حقليةدراساتتوفراساسآيتطلبعربيةدانثروبولوجياعربيإجتماع

محاولةأساسهاعلىيمكنوالتي..العربيالوطنلقضايامكثفةوميدانية

.(المتأزمالعربيالواقعوتفسيرفهم

تطويرعنعاجزةالعربيالعالمفيالإج!ماعيةالعلومن!فولهذا

..الخانقةمشكلاتهمنداخراجهالعربيالمجتمع

الإجنماعبة.العلولمفيالفرببةالنظرباتاجنرار:ئانبآ

والفكرالفلسفةغربيةهيالعربيالعالمفيالإجتماعيةالعلوم

..الحقيقةهذهعلىيختلفوالباحثينالخبراءمنأحديكادولا،والمنهج

الإطارعنيخرجلاالإجتماعيةالدراساتحقلفيالفكريالعربيوالإنتاج

كانتماالعربيةالبلادفيالعلومهذهنشأةوقتوفيحتىالغربيالمعرفي

هذهبانتارةتبزركانتبل،يذكرإعتراضعليهايكنولماشكاليةهذه

العلومهذهبأنوتارة،النسبيةالخصوصياتتتجاوأكونية)نسانيةعلوم

التجربةفيبرهنتكماالإنسانيةالمجتمعاتدلويرفيحضاريةبقدرةتتمتع

..العربيةللبلادوالتحديثالحداثةمشروعتعليلتحتوتارة،الأوروبية

هذهأنهوكبيرةبدرجةذلككلعلىساعدالذيالموضوعيوالعامل

الاستعمارية،السيطرةتحتالعربيالعالمكانظرففيظهرتالعلوم

والحقل،العربيةالمجتمعاتلتغريبالقؤةتدعمهاتتحركالخططوكانت

.15ص.نفسهالمصدر(1)
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نفذتالذيوهو،والتعليمالتربيةحقلهوالخططهذهلتطبيقاتالحيوي

..العربيةالبلادإلىالاجتهاعيةالعلوممف

البعضحاولالمبرراتتلكعلىوالنقدالاعتراضحصلوحين

غيروالخصوصية.التمئزغيرهوالتمايز)أنبالقولالإشكاليةتخفيف

بخصوصياتتتسممجتمعاتهناكبل،متفزدمجتمعهناكفليس.التفزد

مامجتمعفيالخاصةالمنظومةعناصرأنتعنيالخصوصياتوهذه.معثنة

عناصرعملعنتختلفبأشكالبينهافيماوتعمل،بينهافيماتتسق

تتوافرلافعالياتأوبعناصرتتفردالمنظومةهذهأنلا،الأخرىالمنظومة

بلإسلاميأوعربياجتماععلماختراعليسفالمطلوب.سواهافي

قضايانالفهموأدواتكمداخلاتخاذهايمكن،ممايزةلتقنياتالتوصل

.(؟)(الخاصةومشكلاتنا

وبينالعلومهذهفيالإيديولوجيةالهويةبينيفككأنيريدالرأيهذا

النظربغفقمنهاوالاستفادةاعتمادهايمكنوتكنيكاتوأدواتتقنياتهوما

والفلسفية.الفكريةالمرجعيةعن

منأعقدالمشكلةأنيرونومسلمينعربآدارسينهناكأنبيد)

وأادواتمجزدلشتالغربيةالإجتماعيةوالنظرياتفالمقولات.ذلك

أنتجتهاإيديولوجيةبنىهيبل،وفحصهاالاجتماعيةالبنيةلفهمتقنيات

للعالمرؤىأورؤيةتملكأنهاثم،جهةمنالمجتمعاتتلكطبيعة

العلمية.أوبالموضوعيةتتسملا،الإسلاميالعربيول!جتماع،الثالث

المقولاتلتلكالتطبيقطرائقفييكمنالخطربأنالقولن!فوهكذا

والثكلاتالاجتماععلمعربياجتماععلم)نحولكتابمراجعة.نفسهالمصدر(1)

.185عىالسيد،رضوان.د،،الراهنةالعربية
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الموضوعيةقضية:الأساسيتينالقضيتينيتجاهلقولهومجتمعاتناعلى

المتمايزةوالإيديولوجيةالطبقيةأصولهابسببالغربيةالإجتماعيةالعلومفي

الشرقبينالعلاقةإشكالياتوقضية،الخاصسياقهافيحتىوالمخنلفة

العالممجتمعاتساثرحالةوفيبل،نحنحالتنافيوالغرب

.(1"(الثالت

أصحابيمثلهالعرييالفكرداخلنقديةحركةعنيعبرالموقفوهذا

العربيةالبلادفيالاجتماعيةالعلومأزمةأنيعتقدونحيثالتحرريةالفكرة

لانظرياتوهي،مناهجهواستهلاكنظرياتهواجترارللغربالتبعيةفيهو

..المجتمعهذابتاريخيةالجذورومفطوعةالعربيبالمجتمعبصلةتمث

بالوطنالاجتماععلمفيالراهنةللأزمةالدارسونشخمى)فمهما

تبعيةعنالحديثمداخلاتهمفيالمتكررلكن.مختلفةتشخيصاتالعربي

البحثفيالغربيةوالطرائقوالنظرياتللمناهجالعربالاجتماععلمأساتذة

خطيرةنظريةمشكلاتهناكأنمسلآ8حجازيعزت"قال.الاجتماعي

كونت،آلوضعيةالأعمىالاتباعفيتتمثلالاجتماعيينالدارسينلدى

الإمبريقيةالىوصولآ،8فيبرماكس"ونموذجيةوعقلانية"كايمدور"و

الانسانيةالعلومنطاقفينتاجناأننجد)ولهذا.(2"(المؤدلجةالأمريكية

نظريةنماذجمنالغربالينايصدرهلماوالاجترارالمحاكاةطابععليهيغلب

وتاريخنا.حضارتناعنغريبةإيديولوجيةبقوالبمحملةمعرفيةوصيغ

هذهمجالفيتجربتناإخفاقفيالمهمةالأسبابأحدالأمرهذاويشكل

إنسانيةلعلومشموليتصؤروضععنعجزناوراءيكمنالذيفهو.العلوم

وخصوصياتناالاجتماعيةوعلاقاتناالمسيبنائحاتحليلعلىقادرةقومية

.186ص.نفسهالمصدر(1)

.186ص.نفسهالمصدر(2)
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.(9)(اللغوبةوظواهرناالافتصادية

منمتزايدةأعدادآإن)الإشكاليةلهذه8زكريافؤاد8الدكتورونقد

الغربي!ينكتبتلخصلكيالأجنبيةاللغاتفهمعلىقدرتهاتستغلكتابنا

.(2)(الخاصنناجهاكانتلوكماونفدمها

بواضحليسوما،وواضحةشاخصةباتتالنقديةالحقيقةوهذه

مقدرةتكمنوهضا،النقصتسدالتيالبديلةالصياغاتالعركطالفكرداخل

التيفالأزمة،مأزقفينفسهالعربيالفكريجدوهنا.،لفكريالابداع

واعادةالاجتماعيةالعلومتجديدنحوانطلاقتهتعرقلالعربيالفكريعيشها

الفكرخصوصياتمننابعة،بديلةومنهجيةمعرفيةبصياغاتتركيبها

النهوضوأهدافم!طلقاتومقالعربيالمجتمعوثصروط،العربي

..العربيللوافعالحضاري

خطوةالعربيالفكريتفدمأندونطويلزمنيمضيأنالمتوقعومن

الاجتماعية.العلومتعريبباتجاهنوعية

.العفبدةوضبا4الهوبة-اشكالبةئالئآ

علىوأخطرهاوالمعاصرالحديثالعربيالفكرأزماتأعمقمن

المعالمواضحةهويةهناكفليس،العقيدةوضياعالهويةأزمةهوالاطلاق

الفكرداخلوالمفهومالبنيانمئحدةمتماسكةمتناسقةالملامحمحددة

بينالعالميةالإيديولوجياتداخلهفيوتتنازعتتصارعالذيالعربي

وعلمانيةةضفا!تملاومشاربهاوالليبراليةالمتنازعةواتجاهاتهاالماركسية

.23ص.ففسهالمصلر(1)

التعريببينالمعاصرةثقافتنا.م1984ينادير،302العدد)الكويت(العربي(2)

زكريا.فزاد.والتغريب
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والمنطقيةالفلسفيةوالمدارسالمذاهبمنيحصىلاوماواشتراكية

وافدةوجميعهاوالتاريخيةواللسانيةوالاقضاديةوالسياسيةةيعام!جالاو

هيوالضائعةالغائبةوالهوية،والاشتراكيالليبراليالغربمنومستوردة

وقؤتهم،ووحدتهموكرامتهمعرتهمالعربأعطتالتيالإسلاميةالهوية

تطرحأنما،الإحسانجزاهوما،والحضارةوالمعرفةالعلموأعط!هم

والتجريحبايشكيكوتواجهإلاالعربيالفكرأدبياتفيالإسلاهيةالهوية

منابتكروهوماالأوروبيينوالمفكرينالمستشرقينطريقةععلىوالاستنقا

الإسلام،والتطورالإسلام،والعلمالإسلام1!مقصودةوهميةجدليات

..أالخ..ووالاقتصادالإسلام،والمرأةالإسلام،والحداثة

تشكييهةجدليةوبصورةينقطعلاالذيالحديثهوحقآأستغربهوما

هوالإسلامأنعننخسلفوهل؟نريدهويةوأي!الهويةحولتغربية

نختلفومايبقىالذيما،الإسلاميةهويتناعلىاختلفناماومتىأهويتنا

عربيوفكر،إسلامبلاعربيوتاريخ،اسلامبلاعروبةهناكوهلاعليه

.اسلامبلا

القومي-الحوار"ندوةأعمالمنكانالذيالذاتيالنقدوفي

ماأن):بقولهالقوميالتيار8حسيبالدينخير"الدكتورينتقد"الديني

خاصبشكلمفكريهمعظموعلى،عمومآالقوميالتيارعلىتسجيلهيمكن

والاهتمامالإطلاععدمهو-والهضمالإطلاعهذافيمتميزةاستثناءاتمع-

علىإزوعهممنكثيرآأقلوبقدر،الإسلاميالعربيبالتراثالكافي

فيوآثارهنتاثجهلهكانتنقصوهو،الغربيالفكريوالتراثالأدبيات

رحضارتناتراثناإلىر!كنتعزفأنوعلينا.وممارساتناتوجهاتنابعض

ونستفيدبهاونعتنيعليهالنطلعالأصولالىنعودوأن،والاسلاميةالعربية
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.(2)(الآنحتىتحققمماكثرمنها

العربيالفكرداخلمراجعاتعنيكشف"حسيب"الدكتوروكلام

وهذه،العربيللفكرالحضاريالمكؤنوجعلهل!سلامالاعتباروعودة

بعمومهاتطرحفهي،الواقعمنالشعارإلىأقربأنهاإلاأهميتهامعالفكرة

بتفاصيلها.لا

أزمةعلىمباشرةبصورةانعكستالعربيالفكرفيهذهالهويةوأزمة

وافدةالعلومهذهوأنخصوصآ،العربيالعالمفيالإجتماعيةالعلومهوية

العلومأزمةن!فولذلك)..ومنهجأوتاريخآوفلسفةفكرآالغربمن

العمقفيهيبلابستمولوجيةأزمةفقطليستالعربيالوطنفيالاجتماعية

.(2"(وحضاريةإيديولوجيةأزمة

وعيآهناكأنالعربالاجتماعيينالباحثيندراساتفينلاحظهوما

البلادفيالاجتماعيةالعلوموبنيةتشكيلةفيالإيديولوجئاأوالهويةبأزمة

المفاهيميالنظاميوخدوواضحآمتحدآنظريآإطارآهخاكفليس،العربية

الإجتماعيةالظواهروتحليلتفسيرفيالباحثونعليهويلتقي،العلوملهذه

علممجاليفيالجيدةالكيفيةالإسهاماتبعضوجودمنالرغم)فعلى

فردية،،قليلةجهودأنهاإلا،الإجخماعيةوالإنثروبولوجياالاجتماع

.(3)(متميزومنهجواضحنظرياتجاهبينهايربطلا،مبعثرة

إيديولوجياتواجترارالعقيدةوضياعالهويةأزمةمضاعفاتومن

مركزنظمهاالتيالفكريةالندوةومناقشاتعملأوراق:الديني-القوميالحوار(1)

،م1989سبتمبر27-25فيالقاهرةفيوعقدت،العربيةالوحدةدرام!ات

.276ص

.هص:صابقمصدر.العربيالوطنفيالاجتماعيةالعلوممحور.الوحدة(2)

.15ص.نفسهالمصدر(3)
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الايديولوجية-الصراعاتنفسالعربالاجتماعيينبعضنقل)،الغرب

محلمي،فيرهوماوبينعلسهومابينوخلطوا،العربيةالبلادإلىالغربية

"؟"(تعصبيةثملليةبعقليةللنقاشالعربيالوطنخارجمننفلوهماوطرحوا

بينالعابثوالتنقلالنفسحولالدوران)8صفديمطاع"تعبيروعلى

.(2)(المتصارعةوالآراءالمتضادةالإيديولوجيات

أساتذة)أننقدهفيحاذآكانالذي"إبراهيمالدينسعد"رأيوفي

فيأهليةمعاركفيالبعضبعضهممعدخلواماسرعانالعربالاجتماع

عننيابةأو،أنفسهمعنبلأصالةإما،،م9851-0961"المرحلة

ماالمرحلةتلكوساد.أخرىمجتمعاتفيمتعاركةسوسيولوجيةأطراف

المص!تغلونقسمفقد."السوسيولوجيةالبداوة"بمرضتسميتهيمكن

النظريونفهناك،مختلفةومسمياتاسماءاتخذتقبائلإلىأنفسهمالعرب

المدرسةأتباعوهناك،والوظيفيونالماركسيونوهناك،والتطبيقيون

الخ..السوفياتيةأوالأمريكيةأوالإنجليزيةالمدرسةوأتباعالفرنسية

،جددوظيفيون"عشائرالىتقسيمهاجرىسوسيولوجيةقبيلةوكل

حتىأوبطونالى،عشيرةكلتقسيموجرى."الخ..جددوماركسيون

يمكنالذي،السوسيولوجيوالخيالوالتفكيرالطاقةفائضوكان..أفخاذ

ثمومن.شديدآضمورآضمرقدوفهمهالعربيالواقعدراسةإلىينصرفأن

.(3)(للغايةهزيلآالواقعهذاعنالسوسيولوجيةالمعرفةنتاجكان

التجرب!بة.النظربةالنزعةهيمنة-رابعآ

النظرياتنمط:نمطينالىتتوزعداخلهافيالاجتماعيةالعلوم

نفسه.المصدر(1)

.18ص،1980الأولكانون،9-8العدد(البنان.المعاصرالعربيالفكر(2)

.346ص،العربيالمستقبلكتبصلسلة،فكريةندوة.عربيإجتماععلمنحو(3)
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بايبينهماالفصليمكنولا.العملوتقنياتالأدواتونمط،والمفاهيم

لنفسهاتوفرحتىالعملتقنياتالىبحاجةفالنظريات.الأحوالمنحال

الىبحاجةالعملوتقنيات،لهابالنسبةالحياةعنصروهوالتطبيققدرة

والنظريات.المطلوبالنطاقفيوحفظهالعملمسارلتوجيهالنظريات

منهيالتيالعملبتقنياتإلامنهاالغرضتحققلاالاجتماعية

سنخها.

الرياضياتمنجانبفيهاالاجتماعيةالعلومأنأخرىوبعبارة

والمسحالإحصاءعنمفصولةليستالإجتماعيةفالبحوث،الكمية

الىللوصولالشبيوالتحليلاللراسةمنإطارفي،والاستيانوالاستقراء

عامة.شبهأو،قانونهاإكشافحالةفيعامةنظريات

الفكرةصاحبالاجتماعيالمفكرعرفناالماضيةالقرونوفي

فيالملاحظةعنصرأعملدان،تطبيقيآنظرياتهيجربلموالذيوالنظربة

كتابهفي،الأندلسيسعد5صتفهاالتيكالنظريةجدآالعامةنظرياتهبعض

ماأئةتطؤرقحذدالمناخنوعيةبأن"القائلةالنظريةوهي،الأممطبقات"

."أخرىتأخرأو

فيباحثهوبلفحسبمفكرآلي!الاجنماعيالعالمن!فالبومأما

علىمحصوراطارفيتطبيقيآويجربهانظرياتمنعندهمايعملالوقتنفس

معينة.)جتماعيةعينات

وافتراضاتنظرياتالىالتوضليتمالتطيفاتهذهخلالومن

مستمرتدويروهكذاالتطبيقمنفرصتهاتأخذأنبعدوتثبتمنطقية

..والتطبيقاتللنظريات

،الغربفيالإجتماعيةالعلومفيوالإبداعالقؤةعنصرهووهذا
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النظامحولمعئنةنظرياتمجؤنأنيريدالذيهناكالاجتماعيفالباحث

فترةيعيشأنبعدالنظرياتهذهمجؤنف!نهمثلآالبداوةحياةفيالإجتماعي

..الأخرىالحالاتفيوهكذا،البداوةمجتمعفيالزمنمن

تمامآ،ذلكعكسهوالعربيالعالمفيالاجتماعيةالعلومواقعأما

العملياتحسابعلىالتجريديةالنظريةالنزعةالعلومهذهعلىيغلبحيث

الملاحظةوهذه..العلومهذهفيالأزمةمظاهرمنوهذاالميدانيةالتطبيقية

اللهعبد5فهذا،العربوالمفكرينالباحثينمنكثيرعليهايتفقالنقدية

هيان،تدرس،الإنسانيةالعلومان):بقولهنقدهيسجل،العروي

الميدانية،العينيةالتطبيقيةالبحوثأما،النظريالمستوىعلى،درست

يصلوالمالعربأنلنايفسرمما..ومعاهدناجامعاتنافيمزدهرةغيرف!نها

تجهيزاتتكلفولامعقدةليستأنهامعالعلومهذهفيالإبداعدرجةالى

لكن،تلفنالعلومهذهأولياتإن..الحياةوعلومكالطبيعياتباهظة

علىنظرةلنلق.بالوافعمرتبطةغيرذهيةذلكعنفينتج.مجزدةبكيفية

سنواتالخص!فيطرأالذيالتحسنرغم..المعاصرالعربيالإنتاج

.العلوملمبادىءتلخيصآ،التقليديةغير،المؤلفاتجلزالتماالأخيرة

غالبآينشرالقليلالعددوذلكقليلةزالتفماالميدانيةالتطبيقيةالبحوثأما

.(؟"(أوروبيةوبلغاتالعركطالوطنخارج

الجامعة8رسالة"حولحديثهسياقوفي"حنفيحسن"الدكتورأما

معظمتعرضماكثيرآ،النظريةكلياتضافي":يقولمعينتعليلمع

منونتحرج،ومنهجآنظريةالإنسانيةالعلومفيوالحديثةالقديمةالنظريات

يتطلبولأنه،حياتنايمسذلكلأن،الخاصوافعناعلىالمباشرالتطبيق

منأوالجامعيةالسلطاتمنسواءأخذهأحديودلاموقفأخذ

.176-174،ص،التنويردار:بيروت،العرويالهعبد.التاريخضوءفيفقافتنا(9)
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.(؟)(ةتذلأساا

العلومفيالعلميالبحثمعضلات"عنحديثهمعرضوفي

أنهالى8قرمجورج"يذهب8العربيالعالمفيوالاقتصاديةالاجتماعية

غوررب!عتالتيوالإجتماعيةالافتصاديةالميدانيةالدراساتهيجدآفليلة)

مجتمعأساسعلىيعملالعربيفالباحث..العربيةالاجتماعيةالفئات

الدولسوسيولوجيامناهجحسبوطبقاتفئاتإلىيقسمهتجريدي

أساصعلىلتصنيفاتهتكييفلإجراءفعليجهدبأيالقيامدون،الصناعية

.(2)(المحليللواقعدقيقةمعرفة

بحوثنا،ومرأكزومعاهدناكلياتنافيتتداولكماالانسانيةفالعلوم)

تعرضمافكثيرآ.المجزدالنظريالمستوىعلىالتلقينحدودتتجاوزلا

لهعلاقةلانظريبشكل،والحديثةالكلاسيكية،ومناهجهانظرياتهامعظم

ظواهرنايمسذلكلأن.الخاعررالمعاصرواقعناعلىالمباشربالتطبيق

الظواهرهذهوكأن،هيكماعليهاوالإبقاءتقديسهايستحسنالتيالذاتية

الباحثلأنأو،والتقضيللبحثقابلةوغيروالمعرفةالعلمعلىمستعصية

كنموذجتخذهثم،قولهفيهالبقولالتامةبالعنايةبعديحطهالمالأجنبي

.(3"(وظواهرناذواتناعنونظرياتتصوراتلبلورةملائم

التيهيوالميدانيةالتطبيقيةالعملياتأنبالإهتمامجديرهووما

تفصلالتيالعميقةالفجوةوتسدالعربيبالمجتمعالاجتماعيةالعلومتؤصل

وشاملةدقيقةموضوعيةمعرفيةأرضيةعلىالعلومهذهتتأسىوأن،بينهما

عليهتخففلكيالعلومهذهإلىالحاجةمقبأهوالذيالعربيبالمجخمع

.224ص.لتنويردار.بيروتحنؤ،حسن.د.المعاصرفكرفافي(؟،

.29ص،م1980،الأولالعدد.المعاصرالعربيالفكر(2)

.27ص.مابقمصدر.الوحدة(3)
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.والمدئرةالخانقةوأزماتهمشاكلهبعض

.41!ب"اجاولةلفنف!علولم-نجامسآ

مؤثرةليستالاجتماعيةالعلومأنعلىالباخينالنقادمنكثيريتفق

وتفتقد،وجامدةعاجزةتكونتكادبل،الإجتماعيةالحياةنيفاعلةولا

لهمليسفيهاوالمتخصصينالعلومهذهرجالاتوأن.الحركيةالديناميكية

..العربيالاجتماعفييذكرهامتأثير

أنهامعالإجتماعيةالعلوممجالفيالعربيالفكريالإنتاجوحركية

فيالإنتاجياتهذهعلىفيغلبالكيفناحيةمنوأما،الكمناحيةمنقليلة

الاجترارعلىتعتمد،وتقليديةجامدةحالةالمفاهيميةومكؤناتهامضامينها

منكثيربينالكبيروالتطابقالتشابهتجدحيث،والتوصيفوالتكرار

والتكرارالسردإلىوتميلالإبداعإلىوتفتقدوالإصداراتالمؤلفات

والمشاكلالأزماتبهوصلتالذيالعربيالمجتمعحالةغيرعلى،الممل

لإبداعحيويآمختبرآالرديءالوضعهذايكونأنويكفي،الانهيارحدإلى

الذيبالشكلالأفكاروتطويرالمفاهيمتجديدنحوقويآوحافزآالنظريات

زاهر.ومستقبلأحسنواصلاحأفضلنمونحوالتطلعويخلقالأمليبعث

فهيالأخيرينالعقدينخلالالمنشورةالاجتماعيةالكتاباتفأغلبية)

الانتقاءمحاولةعلىأساسآقامت،المجالضئقة،وصفيةمعظمهافي

تتعفقبياناتتحليلفيالغربفيالمطروحةالنظريةالأطرمنوالاشفادة

.(1)(العربيالوطنفيقطريةأومحفيةإجتماعيةبظواهر

فيتتمثلوهي.تعليميةلأغراضأساسآوضعتالتيالكتابات)أما

العلومتاريخ،والمقدماتالمداخيلعبرتتناولالتيالمؤلفاتمختلف

.15ص.نفهالمصدر(1)
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فيظهرتكماومناهجهاونظرياتهاومدارسهااتجاهاتهاوتطؤرالإنسانية

لاالكتاباتمنالصنفلهذاوالإبداعيالنظريالجهدأنوالحقيقة.الغرب

بهذه،ذاكأوالإتجاهبهذا،ذاكأوالفرعبهذاالتعريفحدوديتجاوز

الأصلمطابقةنسخوكأنهاتصبحأنإلىبهاأذىماوهذا.تلكأوالمدرسة

.(1)(الإطارهذافيالمعروفةالأجنبيةللكتابات

العلومفيالعربنشاط"موضوعتناولالذيالتقريرفيجاءوقد

.8سنةمائةفيالاجتماعية

القديمانيلاحظالعمومعلىالإجتماعيالتاليفلنوعيةالمتتئعإن)

الماضي،لمكتسباتتكريرالأغلبفيهوانما،العربيةبالحضارةالمتصل

الجديدوأن،والابتكارالاجتهادمقداروفيالجودةفيتتفاوتوإعادته

التفهممدىفييختلفوعرضوتلخيصنقلالغربغرارعلىالمنسوج

قتلمنالذاتيوالتعليقالشخصيالتأملومقدار،الدقيقوالتمثلالعميق

ققتولكنألوانهاوتعذدتاه!يمكزادتالمتأخرةاليهبوأن...المؤلف

صخةيبالونولاالربحمجزدالىمؤلفيهامنفمويفصد.فيهاالأصالة

.(2)(وائتلافهاالأجزاءوائساقالمعنىوشفوفاللغة

نأبعدالاجتماعيينالعلماءعلىخطيرةوالمسؤولياتكبيرةفالمهام

تتضاعفجهودهمالىوالحاجة،اليهوصلماالىالعربيالمجتمعوصل

للنشاطاتاحترامنافمع..تمامآهذاعكسهونراهوما،لآخريوممن

المهمدورهمأننرىأنناإلاالإجتماعيونالعلماءبهايقومالتيا!اديمية

البائسة،الناسأحوالوتغييرلإصلاحالمجتمعداخلفيهورب!او

.26ص.نفسهالمصلر(1)

هينة:بيروت،اليافيالكريمعبد.صةمانةفيالاجتماعيةالعلومفيالعربنثاط(2)

.38ص،العربيةاللراصات
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يتصديلادورأخطرهووهذا.والإعماروالبناءالتنميةنحوبهمضوه!لاو

القيامعدمفيأعذارولالهممبزرولا،الإجتماعيةالعلوموخبراءعلماءله

..تافلوقفةإلىفيهنحتاجماوهذا،المسؤولياتبهذه

نرب!!ماذا..ال!اضحةالمنهجبةغبابمع-سادسآ

الباحثينواجتهاداتنشاطاتتؤطرواضحةمنهجيةهناكليست

نريدماذاواضحآفليصولذلك..الإجتماعيةالعلومميادينفيوالخبراء

لناوتبلورنوافصنالناتسذمعرفيةقفزةنحققكيفولا،العلومهذهمن

.العلومهذهمنمطالبنا

كل،متشتتةمتفزقةوالإجتهادات،مبعثرةفرديةمعظمهافيفالجهود

إلغاءيعنيلاالواضحةبالمنهجيةنطالبوحينما..وعقيدتهفهمهحسب

ممنهجةتاسيسيةبكيفيةالإنطلاقالضرورةوجهدانما،والإبداعالاجتهاد

متوسطحدعلىولوالتوافقأوالائفاقيتطفبالذيالأمر.العلوملهذه

تقنياتوفي،ومقاصدهاوأهدافهامنطلقاتهافيواضحةمنهجيةقاعدةعلى

أيضآ.العمل

بعضلدى)نسانيةعلوملفظبمدلوليتعلقنقدآهناكأنحينفي

هؤلاءيتصورهاكماالانسانية)فالعلوم.العلومبهذهوالباحثينالعلماء

علمفيأخرىوتارة،الإقتصادوعلمالإجتماععلمفيتارةتتجلى

الفروعهذهكلفيتتمثلوأحيانآ،اللغةوعلمالنفسوعلمالاجتماع

والأخلاقوالسينماالجمالوعلموالفلسفةكالتاريخأخرىوفروع

يظنكمالغويةمسألةمجزدليستالمسألةهذهانالحقيقةفي.والقانون

فروعتحديدفيالتذبذبأنحيث،ذلكمنأبعدهوالأمربل،البعض

فيغامضةتزالماالأخيرةهذهدلالةانعنصادقتعبيرهو،العلومهذه
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فيتنوعمننلاحظهماذلكعلىدليلوخير.العلميةوممارساتناأذهاننا

وكلياتنامعاهدنافيسواء،العلومهذهبهاتنعتالتيواللافتاتالتسميات

العلومفهناك.ومناقشاتناحواراتنافيحتىأووكتاباتناأبحاثنافيأو

الإنسانياتوهناكالإنسانيةالعلوموهناكالسلوكيةالعلوموهناكالإجتماعية

نطلقهاالتيالشمياتمنوغيرهاالإنسانعلوموهناكالمجتمععلوموهناك

ذلكسببويرجع.إليهالوصولفيالآنلحدنفلحلمشيءعلىبهالل!عبير

البحثلممارسةعليهامتفقوتقاليدقواعدتأسي!صإلىبعدنصللمأنناإلى

.(1"(العلومهذهنطاقفيالعل!

فهناك،نريدفيماالنظروجهاتفيتباينهناكزاللاآخرجانبوفي

الصعبمنلأناالاجتماعيةالعلومإلىعربيصفةإضافةيرفضمن

علومعلىعربيةتطبيقاتتوجدولكن،عربيةإجتماعيةعلومعنالحديث

مستوىفيالعروبةتضعأوترفعقد"عربي"إضافةأنكما.إج!ماعية

الحديثنحوميلفهناكولذلك،الليبراليةأوالماركسيةمثلإيديولوجي

الىتدعوأصواتوجودينفيلاوهذا،الإجتماععلمفيعربيةمدرسةعن

.(2)(عربي)جتماععلم

الاجنماعبة.العلولماسلمةعلىالاعنرافر-سابعآ

أزمةمنالعربيالعالمفيالإجتماعيةالعلومفيهتعانيالذيالوقتفي

بهذهيعبثإيديولوجيإضطرابومن،المفاهيميةالبنيةتوخدمعرفيةهوية

المجتمعاتوحضارةوثقافةبتاريخالصلةمقطوعةنظرياتومن،العلوم

فيلهاحلآتجدأنالممكنمنكانوغيرهاالصعبةالأزماتهذه..العربية

والحضاريةوالتاريخيةالعقيديةالهويةيمثلالذيالإسلاميالمنهج

.12ص،سابقمصدر.الوحدة(1)

.26ص،م78،8/1985العدد،الئامنةةش!لا(البنانالعربيالمستقبل(2)
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!ديولوجيواسكقلالبتميثزي!صفوالذي،والإسلاميالعربيللمجتمع

بفكرولابناريخلابصلةتمتلاالتيالعالميةالإيديولوجياتعنوحضاري

حصلتذلكعنعوضآ..والإسلاميالعربيالمجتمعبحضارةولا

العربالمثقفينمنكبيرقطاععندفهمهوسيءالإروميالمنهجمعالقطيعة

ذلكغيرالىالديمقراطيةبعدموأخرىعقلانيةبألأوتارةبالغيببةبوصمهتارة

العلموليسبالام!لامالجهلنتاجهيالصحةمنلهاأساسلاأوهاممن

هولاءيعترضولهذا.ثريفحديثفيكما،جهلواماأعداءفالناس"

وكما..الطريقهذافيعقبةويشكلون،الإجتماعيةالعلومأسلمةعلى

منتامةبعمليةمزقد)هؤلاءمعظمن!ف8الفاروقي)سماعيل8الدكتوريقول

الصفةاخفاءضدأضذاءأعداءأصبحواأنهمحتىالغرببواسطةالمخغسل

يتسموننيامآمتفزجينأصبحواوجهأفضلعلىأو،الاسلامية

.،؟)(باللامبالاة

الإسلاميةالصفة)ضفاءفي،حسينعادل"الأستاذهؤلاءويخاث!

فيهاالام!لاميةالصيغةأنالبعضسيقول):الإجتماعيةالعلومعلى

الثقبصخةنسخونحن.العقلانيةمعوتتنافى،علميةلاميتافيزيقيا

ومرة.علميةلاميتافيزيقاتشملبدورهاالدنيويةالصيغةولكن،الأول

بالصيغةالمؤمنينمنكنتدان"الصيغتينبينالمفاضلةبصددلستأخرى

فيعلمبصددلسناأنناهوهناإثباتهيعنينافما،"دثهوالحمدالإسلامية

فيمنهماكلتؤئرلعقيدتينرؤيتينأمامنحنولكن،ميتافيزيقامواجهة

الثانيالشقالىوينقلنا.جذريآيختلفنحوعلىالاجتماعيةالعلومصياغة

وهذا،العقلانيةمعتتنافىإجمالهافيالإسلاميةالصياغةأنيقولالذي

شاذةغربيةمقولةابتلعوابهوالقائلون.صحيحغيرأنهبمعنىمرفوضقول

.38ص،صابقمصدر.المعاصرالصصلم(1)
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يأالعفلانيةوأن.الغربيةللحضارةفريدإختراعالعقلانيةأنتزعمومتحئزة

علىالإنسانوميزتصاحبت"غريزةبل8فضيلة،العقلاستخدام

المجتمعاتإدارةفيالعقلإعمالوأن،والجمعيالفرديالمستوى

الظروفباختلافتختلفنظريةوتركيباتقواعدالىوصلالمختلفة

العقلية.الحساباتحكمتالتيالعقائدباختلافأيضآوتخصلف،البيئية

ابتداعوفي،المختلفةالمجتمعاتمشاكلتحليلفيالعقلفاستخدام

،المجتمعاتمختلففيواحدةنتيجةالىيصللا،الملائمةالحلول

الممارسةعلىتأثيرهاحيثمنالخلاتهذافيأساسيآدورآتلعبوالعقائد

عفلانيةتقولثنائيةبصددلسناهذاوعلى.الاجتماعيالمجالفيالعقلية

الإسلامي،الثرقمقابلفيللغربكمرادف،عقلانيةلامقابلفيدنيوية

لقد.عربيةإسلاميةعقلانيةمقابلفيغربيةدنيويةعقلانيةبصددولكننا

معينة،نتائجإلىفوصلتالحديثةالغربيةالعقلانيةالدنيويةوجهت

العقلانيةوبومع،مغايرةنتائجإلىفوصلتعندناالعقلانيةوجهوالاسلام

.(؟"(النتائجهذهوتطورتجتهدأنالإسلامية

العلو!أسلمةحركيةإلىتضافلوهذهالعربيةفالمحاولات

العربيالفكرلأن.الاتجاههذافيمهماإيجابيآتطورألكانالاجتماعية

الإجتماعية،بالعلومالاهتمامفيالإسلاميالفكرمنأسبقكانالمعاصر

الغربية،الإجتماعيةوالمناهجالنظرياتعلىاطلاعآوكثر،انتاجآوأوسع

..المذكورةالملاحظاتكلمع

.31صجديد.عربيفكرنحو(1)
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فياآلمللدلملهي!الهن!جيهآلمطم

فلسفةهووالإم!لام،والمجتمعالإنسانعلومهيالإجتماعيةالعلوم

التي،ومناهجهونظرياتهومبادئهوقتمهأحكامهفيوالمجتمعالانسان

الفلسفةفيهفالإسلامعضويوترابط،ثاملوتكامل،دقيقبتوازنتتصف

م!ظومةفيتجتمعالأبعادوهذه،والمنهجوالنظريةوالقانونالأخلاقوفيه

،الأخلاقعنت!فصللافالفلسفة،ومتوازنةدقيقةبصورةمترابطة

رابطةفيوهكذا.المنهجعنوالنظرية،القانونعنتنفصللاوالأخلاق

.وهكذا..والمنهجوالنظريةوالفلسفة،والقانونالفلسفة

فيمثيلآلهانرىلاالإسلاملمنظومةالمنتظمالهيكليالترابطوهذا

..العالميةالإيديولوجيماتكل

تنفصللاومناهجهونظمهالإسلامقوانينجميعأنأخرىجهةمن

الاسلامأنهذامنوكثر..والمجتمعالإنسانعنالأشكالمنئ!كلبأي

الانسانلنظمالواقعيةالتامةالقوانينمفنستشطالذيالدينهو

وعميقأصيلاكتشافإلىبحاجةزلنالاإنناوالحقيقة..والمجتمع

صيرةكلفيضالتناالاسلامأنلنعرفالحضاريجوهرهفيللاسلام
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وصلتالذيالمظلمالتيهمنومنقذهاالبشريةالحضارةكلوضائة،وكبيرة

هوفالإسلام،إسلاميةحضارةفيإلاالإسلامروائعفكتشفولن..إليه

الذيهوثاقبآحضاريآوعيآيمتلكومن،درجاتهاوأعلىالحضارةقمة

.الإسلامفيالرفيعةالحضاريةالقدرةهيكميكتثمف

-:لنايحققالإجتماعيةالعلوموأسلمة

هوكما،العلومهذهفيوالمعرفيةالفلسفيةالهويةأزمةعلاج-1

لنايحلالذيهوالإسلاميفالفكر،العربيةالمحاولاتفيالاضطراب

..الهويةمشكلة

بثقافةوثيقصلةعلىيجعلهاالذيهوالعلومهذهأسلمة-أن2

وبروح،المسلمالإنسانوبروح،والإسلاميةالعربيةأئتناوحضارةوتاريخ

الإسلامي.الاجتماع

معرفيآالحضاريلاستقلالناضروريةخطوةالعلومأسلمةأن-3

الصراعساحاتمنساحةباتتالاجتماعيةالعلوموأنخصوصآوثفافيآ

..الإيديولوجي

التراثروائعمنهوإسلاميبتراثيربطهاالعلومهذهأسلمةان-4

تاريخية.وجذورآمعرفيآعمقآالعلومهذهيكسبمماالإنساني

ل!سلامالجئارةالديناميكيةالقوةلهايضيفالعلومهذهأسلمةأن-5

..والتطبيقوالحركةالانطلاقفيالحيويةمنكبيرةدرجةعلىيجعلهامما

أهممنهووالذي،الإسلاميالتشريعفيالاجتهادبمبدأالعلومهذهكربط

.الإسلامفيالديناميةمصادر
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جتهامميهااا!الطل!(5ا!تجايا(النته

المختلفةأبعادهافيالإسلاميةالحياةتقنينهوالإسلايىالفقهفلسفة

الصيغوفق،أالخ..تربويآ،اقتصاديأ،سياسيآ،إجتماعيآ،ثقافيآ1

..المجتمعفيالدينحاكميةيحققبماالتشريعيةوالمناهج

اسميعابهفيالإسلامشموليةمنالقدرةهذهيستمدالإسلاميوالفقه

داممافالإسلام..والعالموالحياةوالمجتمعالإنسانجوانبلمختلف

وينظمهاالحياةيقننالإسلاملأن-أيضآ-شاملآالفقهيكونأنبدفلاشاملآ

بالفقه.

فكما،العلمفيالعميقالجانبهوبلالعلمهوأصالتهفيوالفقه

بعلمغائبعلمإلىالتوصلهو:الفقه)،الأصفهانيالراغب"يقول

.(؟)(شاهد

:يقال،لهوالفهمبالشيءالعلم:الفقه)"منظورابن"رأيوفي

الدين،فيليتفقهوا:وجلعرالثهقال.فيهفهمآأيالدينفيفلانأوتى

.642ص.القرآنألفاظمفردات(1)
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.(1"(علمآعلمبمعنى:فقهآوقمه..بهعلماءيكونواأي

بالدينالعلمعلىالفقهاطلقوقد،وفهمعلمهواذنفالفقه

علىالنجمغلبكماالعلمأنواعسائرعلىوفضلهوشرفهلسيادتها

.(2،(الثريا

ش!لو،وشموليتهالدينبتكامليةبالدينللعلمأطلقالذيوالفقه

بعلمالفقهخمقالذيهووالعرف.الشخصيةالأحوالبأحكامالعلم

.منها"3"الفروعبعلموتخصيصآ،الشريعة

جوانبهاوفيالمتغيرةالهاوأحربالجاةالصلةوثيقطبيعتهمنوالفقه

وفروع،ا!برالفقههيالدينفاصول،فقهكلهوالإسلامبالذاتالتطبيقية

..الأصغرالفقههيالدين

وفتفيالمسلمبنعلىمرتالنيالحضاريةالأزمةأنحصلوالذي

هذاوكان،المعرفةوضوابطالعلمموازينقلبتالنيهيتاريخهممنمبكر

ويتصلببنيانهاتستكملتكنلموالمعارفالعلومهذهلأنطبيعيآأمرآ

..كلياتهامنوجزئياتها،متغيراتهامناهت!باوثوتتضح،عودها

وتكاملهوخلودهوثباتهالإسلامعظمةسركثفالذيالاجتهادوأما

..الحركةوديناميةالتجديدوعنصرالإبداعمنبعفهو،ومرونته

،الحياةم!غيراتالإسلاميالفقهيس!توعبأنهوالاجتهادوفلسفة

ومشكلاتقضايامنيفرزهوماالمتجددالزمنويلاحقتطوراتهاويواكب

المتغيراتهذهيفنن،وغيرهاوتربويةداجتماعيةواقتصادبةوم!ياسيةفكرية

.522ص،13ج.العربلسان(9،

فنه.المصدر(2،

نف.المصلر(3)
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مقاصدفيهايتمثلحتى،فقهيآوينظمهاتشريعيآوالقضاياوالتطورات

وتتبلوروتنمووتتطورتنضجكانتالإسلاميةفالعلوم.وغاياتهالإسلام

يزودالذي،الإسلاميوالفقهالإسلاميالاجتهادحركةخلالمنوتتكامل

..المتغيرةالحياةمعالتفاعلفييحتاجهبماالعلومهذه

حركةأصابتالإسلاميةالأقةفيحصلتالتيالحضاريةوالأزعة

انعكستالمشكلاتوهذه،والجمودوالركودبالضعفالإسلاميالاجتهاد

وملاحقتهانمؤهاضعفالتيالإسلاميةالعلوممختلفعلىالحالبطبيعة

..المتجذدةللقضايا

وانعكستالإسلاميالاجتهادحركةأصابتالتيالأزمةهذهوعن

الفكرداخلمنالأول:رأيينإلىنرجعالإسلاميةالعلميةالمنهجيةعلى

السثني.الإسلاميالفكرداخلمنوالثاني،الشيعيالإملامي

باقرمحمدآالشهيدالسيديقولالشييالإسلاميالفكرداخلمن

حركةتتوخاهالذيللهدفعريضخطعلىمتفقونأنناأظن)8الصر

الاسلاميةالنظريةتطبيقمنالمسلمينتمكينوهو،بهوتتأثرالاجتهاد

مجالين:بيننمئزأنيجببوضوحالهدفأبعادندركولكي..للحياة

بسلوكيتصلالذيوبالقدر،الفرديالمجالفيالنظريةتطبيق:أحدهما

الجماعةحياةداقامةالاجتماعيالمجالفيالنظريةتطبيق:والآخر.الفرد

..وسياسيةواقتصاديةإجتماعيةعلاقاتمنذلكينطلبهبماأساسهاعلى

كانتوان،النظريةالناحيةومنالمبدأحيثمنالاجتهادوحركة

فيولكنها،العقيدةحسابفيسواءلأنهماالتطبيقمجاليكلاتستهدف

علىهدفهافيتتجهكانتالشييالصعيدعلىعاشتهالذيالثاريخيخطها

يتمثلالاستنباطعميةخلالفالمجتهد.فحبالأولالمجالنحوا!ثر
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للحياةالإسلاميةالنظريةيطبقأنيريدالذيالمسلمالفردصورةذهففي

حياتهينثمىءأنيحاولالذيالمجتمعصورةيتمثلولا.سلوكهعلى

لهالهدففيوالانكماشالتخصيصوهذا.الإسلامأساسعلىوعلاقاته

الشيعةعندالاجتهادحركةن!ف.التاريخيةوملابساتهالموضوعيةظروفه

للفقهالاجتماعيةالمجالاتعنسياسيآعزلآتقريبآولدتمنذقايست

كثروفيالمختلفةالإسلاميةالعصورفيالحكملارتباطنتيجة،الإسلامي

..السنةعندالاجتهادبحركةالبقاع

الذيالهدفتفليمنطاقإلىتدريجيآأذىالسياسيالعزلوهذا

شعورهاالزمنمرعلىوتعمق،لحسابهالثميعةعندالاجتهادحركةتعمل

هووتستهدفهالحياةواقعفيعلبهتنعكسأنيمكنالذيالوحيدمجالهابأن

ذهنفيالمسلمالفردبصورةالاجتهادارتبطوهكذا.الفرديالتطبيقمجال

..المسلمالمجتمعبصورةلاالفقيه

نجمفقطالاعتباربعينللتطبيقالفرديالمجالوأخذالانكماشإن

باستمراريركزالاجتهادأخذفقد.الموضوعيةالناحيةمنالفقهانكماشعنه

واهملتالفرديالتطبيقيبالمجالاتصالآا!ثرالفقهيةالجوانبعلى

هدفهلانكماشنتيجة،الاجتماعيالظبيفيللمجالتمفدالتيالمواضيع

إلىوحاجتهالمسلمالفردالىغالبآالاستنباطعنالفقيهذهنوانكماش

..الاجئماعيةحياتهاتنظيمإلىوحاجتهاالمسلمةالجماعةعنبدلآالتوجيه

منالفقهانكماشإلىفقطيؤدلمالفقيهلدىالذهنيالانكماشوهذا

الفقيهنظرةإلىالفرديةتسربإلىبالتدريجأدىبل،الموضوعيةالناحية

تطبيقمنالفرديالجانبترشخبسببالفقيهن!ف،نفسهاالشريعةنحو

ومشاكله،الفردإلىينظرأنواعتياده،ذهنهفيللحياةالإسلاميةالنظرية

وأصبح،نرديآطابعآفاتخذتالث!ريعةإلىنظرتهعلىهذاموقفهعك!
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حدودفيتعملكانتذاتهاالشريعةوكأن.الفردنطاقفيالشريعةإلىينظر

منالفرديالجانبوهوفحسببهالفقيهيعملالذيالمنكمشالهدف

.(؟"(للحياةالإسلاميةال!نظريةتطبيق

أبوالحميدعبد"الدكتوررأيهناكالسئيالإسلاميالفكرداخلومن

والصراعاتالأحداثتطورعلىترتبلقدابقولهيذهبحيث"سليمان

الراشدالخليفةومقتلالكبرىبالفتنةبدءآالإسلاميةالبلادفيالسياسية

الزعامةبينالعزلةمنمعروفهوما،الأمويةالدولةوقيامعفانبنعثمان

وعزلت.8العلماء"الإسلاميةالفكريةوالزعامة،الرؤساء"السياسية

الىأذىمفاوالمسؤوليةالحكممجالاتعنالملتزمةالإسلاميةالزعامة

الملتزمة.الإسلاميةللزعامةالاجتماعيةوالتجربةالسياسيةالقدرةضعف

هذهتطويرعنالأصوليالإسلاميالفكرصرفإلىبدورههذاوأدى

علىمنهجيةعلومنسقفيوتنظيمهاوالتومعفيهاالفرعيةوالقواعدالأصول

علىيترتبوما،الإسلاميةالنصوصفيوالضظرالدراسةمجالفيتم!ا

وقواعدمنهجيةمنتمثلهمابكلالشرعيةالعلوممنمجموعةقياممنذلك

.محددةعلميةمجالاتفيمحددعلميوعطاءونظربحثووسائل

علومهونشأةالإسلاميالفكرمنهجيةفيالتطوراتهذهضوءوفي

وتدهور،الإسلاميالعقليالنظرعطاءتدهورأسبابنفهمأننستطيع

الأئة،تاريخمنمبكرةمرحلةفيأبوابهوقفلوالابتكاروالمبادرةالاجتهاد

العقلية،العلميةالفطرةدراساتأي،والواقيالعقليالنظربقيوكيف

ثقافةفيعشوائيةمهملةقضية،الإسلاميالفكرفيعطائهماومصادرة

المنهجيةالعلميةبرامجهوظقت،عطائهوفيالإسلاميوالفقيهالمفكر

الاجتهاد490ص،م1990خريف،التامعالعدد،الثالثةالسنة(البنان.الاجتهاد(1)

الدين.شمهديمحمدالثيخ،الاصلاميةالثريعةفي
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أنشكولا،شخصيةوممارسةوخبرةنظرمنللفقيهيتيسرماعلىتعتمد

أثرهالهاكانالحياتيةخبراتهمومصادفاتالثخصيةالفرديةالعلماءجهود

والطبائعالوقائعفيالعقليوالنظربالمناقث!ةالإسلاميالفكراثراءفي

فيتمثللمجهودهمولكن،والفقهاءالعلماءلهاتعرضالتي،الفطرة"

العقليوالاستقراءوالدراسةللنظرمنظمةمنهجيةعلميةخطةنفسهالوفت

الإسلامية.والمقاصدالنصوصتوجيهضوءفيالفطرةشؤونفيالعلي

اجتماعيةتأملاتتتخللهخاصةالاسلاميوالفقهالإسلاميالفكرنجدولهذا

أفقهلضيقإسلاميةاجتماعيةعلومآاعتبارهيمكنمايقدملاولكنه،اسلامية

..والعزلةالفصامبسبب

8والفصامالعزلةوضع8..والنفسيالفكريالوضعهذاأذىوقد

النظرضعفإلىالاسلاميةالفكريةالقيادةورجالالعلماءفيهحوصرالذي

تدهوروالى،العاموالاجتهاعيالسياسيالمجالفيوالعلميالفكري

مفهومالأفةضميرفيضعفوبذلك..العامةوالسياساتالمؤسسات

ةق!لاوالمؤسساتتلكإلىوالحاجةوالمجتمعوالدولةوالجماعةالأفة

..بمشروعيتها

تمثلأنالفرعيةالأصوليةالقواعدلهذهيكنلم..الواضحةوالنتيجة

والكائناتالنفوصأحوالفيالمنطمالمنهجيالعلميالنظرمنطلق

تطورتمانحوعلىالدراساتهذهتتطورأنولا،الاجتماعيةوالتنظيمات

هذهعلىولتبنى،الإسلاميللاجتهادقاعدةلتكونالنصوصدراساتعليه

بماشبيهنحوعلىالإجتماعيةالإنسانيةالفطرةعلومالاجتهاديةالقاعدة

.(؟"(دراستهاومجالاتوالإنسانيةالاجتماعيةبالعلوماليوميعرف

.83-81عى،صليمانأبوالحميدعبد.د.المسلمالعقلأزعة(؟)
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بعدين:الىتفرعتالاسلاميالاجتهادحركةأزمةأنوالمحصلة

السنئ.الاسلاميالفكرفيالاجتهادحركةبابسد-؟

النظامواقععنيعي!ثلاالاسلاميالفكرفيالاجتهادحركةوعزلة-2

.العامالاجتماعي

ففيالإسلاميةالعلميةالمنهجيةإختلالالأزمةهذهنتائجمنوكان

والنقلية،الوصفيةالدراساتفيالاغراق)حصلالسنىالاسلاميالفكر

تلك،والأدباللغةعلوممنبهيتعلقماوكلاللفظيبالمنهجوالاحتفاء

ألفاظهوشرحوتبويبهوتوثيقهالنصلضبطالضروريةالعلوم

فيوالتضلمالإغراقحصلالشيعيالإسلاميالفكروفي.(\"(ومفرداته

الاستدلاليةالآراءفيهاوكثرتالفرديجانبهفيالفقهيةالدراسات

وخرجتالزمنعليهاعفىالتيوالأحكاموالأمثلة،اللاواقعيةوالفرضيات

العلووالاجتماعيةحسابعلىذلككلوكان..الابتلاءدائرةعن

لامحدودآقسطآضئيلآالاالاهتماممننصيبهايكنلموالتيوالحضارية

.".يذكر

المحاولاتبعضالحاضروقتنافيبدأتطويلزمنيفاصلوبعد

محمد"السيدالمعاصرالإسلاميالفقيهأدخلفقدوالمتطورةالإيجابية

فقد،الامشدلاليةالفقهيةموسوعتفيالاجتماعيةالعلومبعض،الشيرازي

الدولةوفقهوالإدارةوالحقوقوالاقتصادوالاجتماعالسياسةفقهفيكتب

فيمهمتحؤلالدراساتهذهتعكسأنالمفترضمنوكان،الإسلامية

هذاولكن،الإسلاميالتشريعفيالاجتهادوحركةالاستدلاليالفقهحركة

..منهاوالمطلوبلهاالمتوقعالاهتمامالدراساتهذهتلقفلم،يحصللم

.83عى.نفسهالمصدر(1)
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خضصهالذيالخارجالبحث..بألذبمر.الجديرةالئانيةوالمحاولة

9لدولةفقهدراسةفي"يرظ!ملاحسين"الشيخالمعاصرالإسلاميالفقيه

ماوهذاوتتكاثرتزدادسوتالمحاولاتهذهأنوالمترقب..الإسلامية

..نتأفله

حركةفيالنوعيالتحؤلهوالكثيروناليهويدعواليهندعواوما

فيعير!ثلاوالفقهلتأصيلالاجتماعيةالعلومباتجاهالإسلاميالإجتهاد

العناصرمنوهذا،والإدارةوالتربيةوالاقتصادوالاجتماعالسياسةقضايا

..الاجتماعيةالعلومأسلمةفيالإسلاميةالعلميةالمنهجيةفيالأساسية

فمنالاجتماعيةوالعلومالفقهبيننتصورهاالتيالعلاقةأما

-:أبعادها

إسلاميبتراثترتبطأنيعنيبالففهالاجتماعيةالعلومترتبطأن-1

منعلمايفيعنهالاستغناءيمكنلاالإسلاميةالحضارةفيوثمينأصيل

..العلوم

الفقهيكونأنبدلاالاجتماعيةالعلومأسلمةفيمحاولةأيةأن-2

..وشروطهاركائزهامن

ونظرياتمفاهيمعلىيحتويالاستدلاليالإسلاميالفقهأن-3

منالأسرةفقهكقضاياالإجتماعيةبعفالعلومتهممجالاتفيوقئمةمفيدة

والزكاةالإرثوقضايا،الاجتماعبعلمترتبطالتيوالطلاقالزواج

والأفةوالسلطانوالحربالجهادوقضاياالاقتصادبفقهترتبطالتيوالخمس

الخ...الشاسةبفقهترتبطالتي

يجبفيما،تث!ريعيآالاجتماعيةالعلومتقنينوسبلةهوالفقهأن-4
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..الأفةطرفمنبهالعمليللالتزامتشريعيآيقننأن

أبعادها:فمنالاجتماعيةالعلومإلىالفقهحاجةأما

علىيقتصبركانأنبعدالإجتماعيةأبعادهفيالفقهركائزتدعيم-1

..الفرديةالجوانب

التطبيقيةالعلميةوالتقنياتبالمناهجالإسلاميالفقهتزويد-2

الإسلامي.التقنينعملياتفييفيدبما،الإجتماعيةالعلومفيالمعتمدة

مثلآ.الإحصاءكمنهج

الاجتماعيالإنسانيللتراثالإيجابيةالمكتسباتمنالاستفادة-3

المختلفة.جوانبهفيالإسلاميالفقهيفيدبما
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!يحملاهتجملا،!لطلا(!"ا!تلا،

ومصدر،والمجتمعالإنسانلشؤونالتشريعمصدرهوالكريمالقرآن

الخبيرعقليةالىنحتاجوقد..الاتجماعيالنظامتقننالتيوالنظمالقوانين

المبادىءوفيالإجتماعيةالفلسفةفيالإبداعروائعفكتشفلكيالاجتماعي

هيوكم،الاجتماعيةللحياةالحكيمالقرآنسئهاالتيوالأحكاموالقوانين

كانماوهذا،الحضارةدرجاتأعلىالىبالمجتمعالنهوضعلىقادرة

انتقالفيالكبيرالحضاريالتحولوفي،الإملاميةالحضارةفيشاهدآ

..الإسلامالىالجاهليةمنالعربيالمجتمع

تنضبلاالتيالمعرفةالكريمالقرآنمنوتعالىسبحانهالثهأرادولقد

منيمد.والبحرأقلامشجرةمنالأرضفيأنماولو،ينفدلاالذيوالعلم

.(؟)(حكيمعزيزالله)نالثهكلماتنفدتماأبحرسبعةبعد.

يكونأنيمبهنلا8إقرأ"بكلمةالكريمكتابهيبدأالذيالدينأن)و

الكونمستوىعلىالمعرفيللنشاطصدرهيفتحأنأي،معرفيآدينآإلا

بينالوفأقولتعميق،جهةمنالايمانيةالقناعاتلتكيدوالوجودوالعالم

.027الآت،لقمانمورة)ك(

429

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(؟)(فيهيتحركالذيالعالموبينالمؤمنالإنسان

،الحياةفيللانسانالدينوفلسفةتلتقيوالقرآنالدينمعارفوكل

والمجتمعالإنسانعلومأنيعنيوهذا،والحضارةالمجتمعبناءوفي

الفرآنمعارفتدوروعليها،الحكيمالقرآنفيواهتمامباولويةتحظى

..لدينوا

فيلأهميتهاالحكيمالقرآنمننستنبطهاالتيالعميقةالحقائقومن

-:الاجتماعيةالعلومدراسات

يستأخرونلاأجلهمجاءف!ذاأجلأفةولكل،:تعالىقوله:أولآ

بقانونمحكومةأئةكلانالآيةهذهأوضحتفقد(2"(يستقدمونولاساعة

أيضآ.روحلهاالأمةفكذلكروحلهالفردأنوكما،الأفرادكماالأجل

والتقاليدالثقافةمنالأقةفيالمشتركةالعناصرمنتتشكلالروحوهذه

كلفيالمشتركةالحياةونمط،والاقتصاديةالإداريةوالنظموالعلاقات

..المجتمعروحعلىتدلالتيهيمجتمع

هووما.والتقدموالإبداعوالحركةالحياةمقومهوالمجتمعوروح

شبكةتضطربحيث،المجتمعروحموتهوالأفرادموتمناخطر

..العدلوموازينالقيمنظامويختلالاجتماعيةالعلاقات

وحركةحياةله،بالأمةالقرآنعنهيعبرالذي،المجتمع)إذآ

كذلك،يموتثمحثآفيكونيتحركالفردأنكما،وموتوأجل

لأجليخضعالفردموتأنوكما،تموتثمحئةتكونالأثة

نواميسوفقالمحددةالمضبوطةآجالهالهاالأممكذلك،وناموسوقانون

.18ص،خليلالدينعماد.المعرفةاسلاميةإلىمدخل(1)

.034الآية،الأعرافمورة(2)
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.(1)(معينة

والمجتمعاتالأممكلعلىالإطرادصفةلهقانونوهذا

والذي،المجتمعروح"هوالآيةهذهمنبهنتوضلوالذي..والحضارات

.يموتوفقدهيحمىبه

الآيةهذهعنيقول(2)(عملهمأفةلكلزينا،:تعالىقال:ثانيآ

شعورلهاأفةكلأنعلىتدلالآيةهذه)8مطهريمرتضى"الشهيدالعلامة

والشعورالإدراكوأن،للتفكيرلو!اخوأسلوب،خاصةومقاييس،واحد

فيالخاصةمقاييسهالهاأقةكلوأن،بهايختمررأثةلكلالاجتماعي

أفةولكل،العمليةبالإدراكاتالمربوطةالمسائلفيخصوصآ،الحكم

،أخرىأئةتستقبحةبينماعملآأئةتستحسنوربما،خا!إدراكيذوق

.(3)(الإدراكيذوقهايصنعللأمةالخاصالاجتماعيفالجو

مايغئرواحتىبقوممابغئرلااللهان،:تعالىقوله:ثالثآ

شرطيةعلىيتوقفالمجتمعتغييرأنعلىتؤكدالآيةهذه(4"(بأنفسهم

التغييرقانونهووهذاللمجتمعوالنفسيالروحيالكاخليالمحتوىتغيير

الإجتماعي.

السيد:يقولالقرآنفيالبشريالمجتمعلعناصر-حليلهفي:رابعآ

إنيللملائكةربكقالوإذا،:الكريمةالآيةعن،درالصباقرمحمد"

ونحنالدماءكف!شوفيهايفسدمنفيهاأتجعلقالواخليفةالأرضفيجاعل

.45ص،الصدرباقرمحمدالسيد.للقرآنالموفوعيالتفسيرفيمقدمات(1)

.0081الآية،الأنعامسورة(2)

.35ص،المطهريمرتضالشيخ.والتاريخالمجتمع(3)

.011الاية،الرعدسورة(4)
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.(؟"(لكونقذسبحمدكنسغ

ينبئأ،وتعالىسبحانهاللهأننجد،الكريمةالآيةهذهنستعرضحينها

تتحدثالتيالعناصرهيفما،الأرضعلىمجتمعانشاءقزربانهالملائكة

العظيمة؟الحقيقةهذهعن

القرآنية:العبارةمناستخلاصهايمكنعناصرثلاثةهناك

.ننسالاا-1

الأرضفيجاعلانيةعاموجهعلىالطبيعةأو،الأرض-2

يجعلهالذيالانسانوهناك،عاموجهعلىطبيعةأوأرضفهناك(خليفة

.الأرضعلىوتعالىسبحانهالله

منوتربط،وبالطبيعةبأرضالانسانتربطالتيالمعنويةالعلاقة-3

القرآنسئاهاالتيالمعنويةالعلاقةهذهالإنسانبأخيهالانساناخرىناحية

.بالاستخلافالكريم

تشتركجميعآأنهانجدالبشريةالمجتمعاتنلاحظحينماونحن

معيعيش)نسانبدونمجتمعيوجدفلا،الثانيوالعنصرالأولبالعنصر

عليهاالإنسانيمارسطبيعةأوأرضبدونمجتمعيوجدولا،الإنسانأخيه

التاريخيةالمجتمعاتتتفقالعنصرينهذينوفيالاجتماعيدوره

والمجتمعات،علاقةمجتمعكلففي:الثالثالعنصروأما.والبشرية

."2"(صياغتهاكيفيةوفيالعلاقةهذهطيعةفيتختلف

علاقةإطارفيالماديوالجانبالروحيالجانببينالربط:خامسآ

القرآنفيآية(32)فينلاحظهماهذا.الاجتماعيبالجانبالفرديالجانب

.030الآبة8البفرةصورة(1)

.031ص.للقرآنالموضوعيللتف!يرمقدمات(2)
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معواركعواالزكاةوآتواالصلاةوأقبموا":نعالىكفوله،الكربم

.(؟"(الراكعبن

هيالصلاةداقامة.الزكاةايتاءعنمفصولةليستالصلاةف!قامة

العطاءأساسعلىالاجتماعيةالروابطلاقامةوالمعنويالروحيالتاسيس

محورفيتدورأنينبغيالصلاةإقامةأنأخرىجهةمن.والتكافل

عنه.مقطوعةتكونأنلااجتماعي

والطبييةالكونيةالحقائقبينالربطنلاحظكثيرةآياتفي:سادسآ

وفيالآفاقفيآياتناصنريهم،:تعالىكقولهوالاجتماعيةالنفسيةبالحقائق

السماواتلخلق،:تعالىوقوله(2"(الحقأنهلهميتبئنحتىأنفسهم

والعبرة.(3"(يعلمونلاالناصكثرولكنالناصخلقمنكبروالأرض

فيالفكمرةوهذهواجتماعيةنفسيةعبرةهيوالطبيعيةالكونيةالحقائقمن

لاوالمجالالإجتماعيةوالعلومالطبيعيةالعلومبينالعلاقةتأسسكليتها

.الفكرةهذهلشرحللتفصيلكثيرآيسع

منهاكثيرةآياتذلكعلىتدلكماالإنسانيةالحقيقةوحدة:سابعآ

وخلقوحدةنفسمنخلقكمالذيربكمائقواالناسأيهايا،:تعالىقوله

الإنسانيةالحقيقةووحدة،(4"(ونساءكثيرآرجالآمنهماوبثزوجهامنها

كافة.بأشكالهماوالعنصريةالعرقيةوالأفكارالنظرياتوتنقفكلتنفي

صلةعلىوقوانينومبادىءمفاهيممنهانستنبطكثيرةآياتوهكذا

الاجتماعية.بالعلومكبيرة

.043الآية،البقرةصورة(1)

.053الآية،فصلتسورة(2)

.57.هالآية،غافرصورة..(3)

.\.الآيةالنساء،مورة(4)
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:؟الإجتماعيةالعلومفيالكريمالقرآنمننستفيدكيفأقا

الاجتماعيةالعلومأسلمةفيأساسيمصدرالكريمالقرآنأنشكلا

-:المجالهذافيالقرآنمننستفيدكيفأفا.إسلاميآوصياغثها

منالإجتماعيةوالمبادىءوالنظمالقوانينواستنباطاكتثماف:أولآ

فينوصت!خملاوالخبراءهمالدوربهذايقوممنوأفضل،الحكيمالقرآن

هذهمعرفةعلىخبرتهمتساعدهمحيث.الإسلاميينمنالإجتماعيةالعلوم

ومن..ومنهجيآعلميآوصياغتهابلورتهاوعلىوالنظمالقوانين

محمد"الدكتوركتبهاالتيالدراسةالمجالهذافيالإيجابيةالمحاولات

والعلومالآداب-كليةاللبنانيةالجامعةأساتذةأحد-"درنيقةأحمد

وعلمالقرآن-المجتمععلىقرآنيقبس!"كتابوهي،الإنسانية

التيالاذعاءاتدحضالكتابهذافيالمؤلفحاولوقد.((1)8الاجتماع

التكافلوروحالأسريةوالعلاقاتالمرأةوحريةالإنسانحقوقأنتزعم

المفاسدومحاربةالإجتماعيةالخدمةوالحفعلىالاجتماعي

الأفكاروليدةهيإنماالإجتماعيةالظواهرمنذلكغيرإلى..والانحرافات

وماالإجتماعيةو)سهاماتهالقرآندوربذلكمهملة،الأجنبيةوالعبقريات

وماوالشورىوألإخاءوالمساواةالعدالةأفكارمنالإنسانبنيعندبثته

حلولمنلهموصفهوما،اجتماعيةوخدمةوتعاضدتعاونمناليهندبهم

يرىكما-ذلكمنوالهدف..الاجتماعيةوالآفاتللمشاكلناجعة

الشأنفيأسبقيتهوطمسالعظيمالكتابهذاأهميةمنالتقليلهو-الكاتب

الإجتماعي.

بالبحثتتصفالتيالمحاولاتهذهمنمزيدإلىبحاجةنحنوكم

!فحة.166صفحاتهعدد،م1991سنةالايماندارعنبيروتفيالكتابصدر(1)
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بالمنهجيةيتصفإسلاميآالإجتماعيةالعلومصياغةيجعلماوهذاالاكاديمي

..والعلمية

وتصنيفهاالحكيمالقرآنلآياتالموضوعيةالفهرسةضرورة:ثانيآ

العلومهذهفيللباحثيتيسرحتى،الإجتماعيةالعلوممنعلمكلحسب

حولبدراساتيقومحينأو،الحكيمالقرآنمنالمنهجيةالاستفادةمن

بالذكرالجديرةالعلميةوالمحاولة..الكريمالقرآنفيالإجتماعيةالعلوم

بواشنطن،"الإسلاميللفكرالعاليالمعهد"محاولةهيالمجالهذافي

مجالمنأكثرفيوالتكشيفللفهرسةخاصةفرقتكوينفيشرعحيث

..التوصياتوأصدر،الندواتلذلكوعقد،القرآنلآياتمعرفي

القرآنلآياتالاقتصاديالكشاف"هوالأولإنجازهوكان

هذاخلفياتومن."عطيةالدينمحي"الأستاذإعدادمن،(؟)"الكريم

تراثبينالمعرفيةالقطيعةأسهمتلقداالمعهدرؤيةفيكماالمشروع

ليسفيماالخوضعنعزوفهمفي،المعاصرينوعلمائهاالإسلاميةالأئة

منالتراثهذايضمهبماكلإيمانهمرغم،ممارسةولاخبرةولاعهدبهلهم

مصادرهإلىيلتمسأناعتادالمعاصرالباحثأنذلك،دفينةمعرفيةكنوز

نأإلاعليهما،مخزونةمفهرسةمكشفةوقنوات،مخدومةميسرةسبلآ

يفتقدلكنه،المعاصرةالمعرفيةالكنوزمفاتيحأمامهتقفزحتىمرادهيحدد

،جذورالإسلاميةمصادرنافيلهاقضيةلبحثيتحولعندماالتيسيرهذا

الفهرسإلىيفتقربعضناأنبل،والجسورالمراقيبنفسهيبنيأنعليهن!ف

لعملتتصذىعلميةكمؤسسة-علينافرضمما،والكشافوالدليل

إرساءفيوبألإسهام،الثقيلةالصناعة"هذهببناءنهتمأن-حضاريإسلامي

منعمفحة598فيويقع،واشنطنفي،م1991سنةالأولىطبعتهفيالكتابصلر(1)

الومط.القطع
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.(؟)8الاسلاميعالمنافيعلميحضاريمشروعلأي8التحتيةالبنية8

أسلمةفيالإسلاميةالعلمةالمنهجيةفييتشكلأنينبغيماوهذا

الإجتماعية.العلوم

الحكيمالقرآنفلسفةمعرفةالسابفينالأمرينكلامقوالأهم:ثالثآ

الانسانمنالقرآنيريدوماذا،الاجتماعيةوالعلاقاتوالمجتمعللانسان

الفردبينالعلاقةهذهينظموكيف،للمخمعيريدوماذا،الحياةفي

الاجتماعروحهيالاجتماعيةالعلومفيالقرآنوفلسفة..والمجتمع

العلوملتكالعلميوالجوهرالمعرفيالبناءوقاعدة،الاسلامي

الإسلامي.وللاجتماع،الاجتماعية

.؟3ص.نفهالمصدر(1)
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أ!جتهالميه(المل!،ا!للدالامليذا!تلا

نتاجكانفقد،الإنسانيةالحضارةكنوزأثمنعنالإسلاميالتراث

الحضارةهيوالتمدنالعلمراقيةالآدابرفيعةالسموعاليةعريقةحضارة

منجديدةمسيرةالىالانسانيةالحضارةانتقلتبظهورهاالتي،الإسلامية

العدل0لقيمجديدوميلاد،لل!بشريةجديدتاريخبدايةوكانت،التقدم

لأنها،لغويةولاقوميةولاعرقيةولاعنصريةتفرقةغيرمنوالسلاموالخير

جزءهوالإسلاميوالتراث.وتعالىسبحانهدلهوالعبوديةالتوحيدحضارة

والإنقطاع،والحضاريةوالتاريخيةالنفسيةمكؤناتهاومنالأفةهذههريةمن

استقلالهاومنبعاعتزازهاومصدر،الأفةهذهجذورعنالانقطاعيعنيعنه

ماكلمعالإسلاميةالأفةأنبالذكرجديرهووما..الحضاريوتمئزها

بينالارتباطفكتستهدفكانتخطيرةحضاريةتحذياتمناليهتعرضت

ماوالقدزةالقؤةمنعندهاحضارةقبلمن،وجذورهاوتراثهاوهويتهاالأفة

أنواعكلمع،الغربحضارةهي،التاريخفيحضارةأيةتمتلكهلم

وتراثها،بهويتهابالتمسكإصراروكلهاالإسلاميةالأقةخرجتالمحاولات

ملؤهاشهادةإلاالمختلفةالتاريخيةالحقبفيالإسلاميةالصحوةوما
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.والتراثبالهويةينفكلاالذيالإرتباطعلىالتحذي

.!هاستلهاممصالحرمنيمال!مإلاوالتراثغدوالىاليومهذاوالى

..الحضاريةانطلاقتهافيالأنة

فيه،المئتوفيهالحيفيهالإسلاميالتراثأنمعلومهووما

الضرورةكانتهنامن،الدخيلوفيهالأصيلفيه،السقيموفيه،الصالح

أهلمنهومنالاعليهابقوىلاالتيالمهمةوغربلتهالتراثهذاتنقيحالى

التراثأهميةعلىالتأكيدأنكما.الحقلهذافيوالاختصاصالخبرة

هذافيهاأنتجالتيالعضورإلىوفكرنابحياتنانعودأن)يعنيلاالإسلامي

والسياسيةالاج!ماعيةونظمها،وحضارتها،بقيمها،التراث

هذاأنتجواالذيناسلافناعقلعندهاوقفالتيوالآفاق،والاقتصادية

بهفنستبدلالماضيبهذانعودأن-أيضآ-ذلكمعنىوليس..التراث

..نأملهالذيوالمستقبل،نعايشهالذيالحاضر

تملكالتيالجوهريةبالعناصرالاستعانةهوالمقصودالمعنىوانما

الىخلأقةطاقةتضيفكيالراهنواقعنامعوالتفاعلالبقاءصلاحيات

.(؟)(التقدمأجلمنمعركتنافيأئتناطاقات

جوانبفي،تتفوققدالتراثهذافيالإنسانيةالعلومدائرةأن)و

نطاقوفيالأخرىالأمملدىنظيراتهاعلىحتى،المقاييسوبكافةمنها

وفي..الكشفعلىقدرتهافي..ريادتهافي،كذلكالمعاصرةالحضارة

تجاوزوأن،تكويتوطبيعةومطالبهالإنسانهموممعأعلىبنسبةانسجامها

فحسبللمسلمينليسخسارةيمثلالتراثيةالمعطياتمنالكبيرالكمهذا

.33ص،عمارةمحمد.د.اتراثالىجديدةنظرة(1)
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.(1)(كافةالبشريةللمعرفةبل

العلميةالمنهجيةفيالأساسيةالركائزأحدالإسلاميوالتراث

أبعادومن.إسلاميآوصياغتهاالإجتماعيةالعلومأسلمةفيالإسلامية

-:أهميته

إسلاميآالإجتماعيةالعلومتأصيلشروطمنالإسلاميالتراثأن-1

..تاريخيآوتجذيرها

بهويةارتباطهوالإسلاميبالتراثالإجتماعيةالعلومارتباطأن-2

وثيقةالعلومهذهتكونحتى،والروحيةالنفسيةومكوناتهاالإسلاميةالأئة

..النفسيةوبنيتهاالأئةبروحيةالصلة

العلوميثريأنهشكلا،ضخممعرفيتراثالإسلاميالتراثأن-3

..ومعرفيآعلميآالإجتماعية

ارتباطهامنالإجتماعيةالعلومتاريخيةتأشسفيالنظرإعادة-4

تأسيسفيالإسلاميللتراثالاعتبارإعادةإلى،الأوروبيةبالمركزية

.العلومهذهتاريخية

العلومأسلمةفيالإسلاميالتراثمننستفيدمنهجيةبأيأما

هيمعهاواتفقوعلميةجادةأراهاالتيالمنهجيةالمحاولة!الإجتماعية

لتحقيقمنهجيتهتهدفالتي"الإسلاميللفكرالعالميالمعهد"محاولة

أمرين:

نهجعلىالتراثتبويبلتسهيلالمساعدةالوساثلتوفير:الأولالأمر

وأهم،المعاصرةوالإنسانيةالإجتماعيةوالعلومالمعرفةوتقسيماتيتفق

.41ص8خليلالدينعماد.المعرفةاملاميةالىمدخل(1)
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بالعلوآالمثتغلينوالمفبهرينو(لمثقفينالعلماءمهمةيهلمماقضاياها

فكرهمووصلالنراثالىالرجوعفيالمجتمعاتوقضاياالمعاصرة

وتوجيهاته.وغاياتهبمنابعهوقضاياهم

لتبويبالمطلوبةلئا!مولاتوفيرعلىبفتصرلاالتراثتيسيرأنكما

مادتهمعالتعاملوتيسيرالتراثفهمتيسيروهوآخرآأمرأيقتضيبلالتراث

التراثيةالمصطلحاتجوانبتيسيرعلىالعمليقتضيالذكيالأمر،المبوبة

والمفكرينوالباحثينالعلماءعامةعلىيسهلوقوالبصورفيووضعها

بدفلا.ومصطلحاتهالحديثعلموخاصةمنهاوالاستفادةمعهاالتعامل

وبلغةموخدبشكلالتراثيةالمصطلحاتتقديممنالتراثمعالتعامللتيسير

.عناءكبيردونومجيتهودلالتهالنصفهمأساسهاعلىيتمميشرةواضحة

الىوتقديمهاالتراثيةالنصوصمنجنهابتبويبالقيام:الثانيالأمر

الذيالتبويبافجازفيوالعملللتصورتسهيلآالعلميةوالهيئاتالعلماء

الأفةعقولكؤنتهالذيالمنتقىالجيدالتراثكتبمنهائلةكمياتيتناول

."؟"(والأجبالالعصورمرعلى

اسلاميةيخدمبماالتراثمنالعلميةالاستفادةفيالمعهدمنهجيةأما

فهي:المعرفة

وت!خيرهالآليالحاسبباستخداموتتعلق،التبويبتيسير):أولآ

منمجالكلفيمفاتيحنظامبتكوينوذلك،التبويبفيالعمللتسهيل

يمكنالذيوبالأسلوبالمجالذلكيناسب،المعاصرةالمعرفةمجالات

...الخاصةالمادةاستخلاصمنالآليالحاسب

ثلاثة:وجوهفييساعدسوفالآليوالحاسب

.130ص،الاملاميللفكرالعالميالمعهد.المعرفةاسلامية(1)
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المختلفة.نصوصهامقارنةبتيسيرالتراثكتبتحفيقتسهبل-أ

وقجة.موضوعكلفيالتراثيةالعلميةالمادةاستخلاصتيسير-ب

علمية.وقضيةومجالعلمكلمفاتيحباستخدام

يسهلبرامجشكلعلىالمبوبةالتراثيةالعلميةالمادة-تخزينب

..اليهاالباحثينرجوع

توخددراساتوتقديموعلومهالتراثمصطلحاتتيسير:ثانبأ

واضحبأسلوبوتقدمهاخلفياتهاوتوضحوتثرحهاوتيسرهاالمصطلحات

تداولهوالمفكرينوالمثقفينالباحثينعلىيسهلبشكل،ق!نمر!يم

..بمقصاهالسليمةالأحكاموبناءعليهوالقياسواستخدامه

ةيعو!موملاواليهبالأصولنصوصكتبمننماذجتنقيح:ثالثآ

الضروريةالخلفياتتوضحالتيلهااللازمةالمقدماتداعداد،وتبويبها

والهوضحةالشارحةبالحواضيتذيلهاكماونقدهاالمبوبةالنصوصلفهم

..تعليقأوشرحإلىتحتاجالتيوالمصطلحاتللمادة

منان!قائهابعدالتراثكتبمنكتابالألفدراصةإجراء:رابعآ

منومفكريهاالأئةلعلماءالسليمالصحيالفكرمنتنهلالتيالتراثكتب

والتطرفوالغلووالتخلفالانحراففكركتبوتتجتب،السلفرجال

وجذيتهاوتوازنهاشموليتهاوافقدهاوتدهورهاالأمةأمراضمثلالذي

وفاعليتها.

ومؤلفه،،وخلفينهكتاببكلالتعريفيتمالجانبهذاوفي

ووجوه،بهايهتمالتيالكبرىوالقضاياالأساسيةومنهجيته،وعصره

معوانجازآومنهجآمادةالكتابعلىوالمآخذالقصورأو،والابداعاتيريز
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عليه.الحصولمهمةتسهلالتيالمعلوماتكافةتقديم

فيالمتخصصةالتراثيةالكتبمنسلاسلمجموعةإصدار:خامسآ

فيهتسترسلموسوعيهومامنهاالتراثيةفالكتب.المختلفةالمجالات

مجالاتوفقتبويبهااعادةمنبدلاكتبوهذه،مجالاتهاوتتداخلالكتابة

قضيةعلىاقتصرتبطبعهاالتيالكتبأما.المعاصرةوالمعرفةالعلوم

معكاملةإصدارهاهووالأيسرالكتببهذهفالأولىواحدمجالأوواحدة

.(؟)(الكتبتلكاستخداميسهلجيدتحقيق

.131ص.نفطالمصدر(1)
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اياجتهالميهآللأ3يثهتالطل!،فىالتهطل-

التيالحديثةالاجتماعيةالعلوممنالنظرووجهةالنقدكانمهما

مهمانرفضهاأوعليهاننغلقلاأنينبغي،الغربيةالحضارةفيتطورت

العلومهذهفيماكلوليس.الأوروبيةللحضارةوتقويمنارؤيتناكانت

الكليالتقويمهذاوإن.إسلاميةقواعدعلىتتأشسلملأنهاوضلالآباطلآ

وفي،العلومهذهفيالإيجابيةالمكتسباتبعضعنيحجبناالإطلاقي

..الحضارةهذهمنجزاتبعضى

مناستفإدتفإنهاإسلاميةقواعدعلىالعلومهذهتتأسسلمف!ذا

فيساهمناقدأننايعتقدمنالمفكرينبعفررأنحتىقديمأالإسلاميةالعلوم

عبومناأوروبانقلتأنبعدالأوروبيةالحضارةفيالعلومهذهصناعة

منأكثريذهبمنالإسلاميينالمفكرينومن.حضارتهاإلىالإسلامية

الرفاهحزبزعيم-"اربكانالديننجم"!المبالغةدرجةإلىذلك

والحضاريةالعلفيةأوروبامنجزاتكلأنيعتقدحيث-تركيافيالإسلامي

الغربيةالعلومأنذلكإلىيضاف..الإسلاميالعلممنمكتسباتهي

فيالجبارةوطاقتهالدفيخةوكنوزهالعقلمناستفادتقدفيهشكلاومما

443

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نأإلا،العقلمعتمامآمتفقةالغربيةالعلومتكنلمف!ذا.والعلمالمعرفة

فيكمابهنأخذالعقلمعيتفقالذيالمقداروذلك.العقلمعيئفقمافيها

العلومانثم."عر!ثلاوافقالعقلوافقما"المعروفةالأصوليةالقاعدة

منلأنهسليمهوماالتجاربومنالتجاربركنيةغلىارتكزتقدالغربية

حفظالعقل!!تا!رمالرسولعنشريفحديثوفي.العقل

(2"(التجاربوعظتهمنالعاقل):!م!لعالإماموعن(؟)(التجارب

منوسيلةالتجربةأنعلىتدلوالتجربةالعفلبينماتربطكثيرةوأحاديث

..ومعارفهوعلومهالعقلاكتشاتوسائل

بلالغربيةالمعارتعلىالمطلقالانفتاحلنايبررلابالتكيدوهذا

مننأخذماذااشكاليةلمعالجةالعلوملهذهالبصيرالنقديالنظرالىيدعونا

قليلآ.نقبلهوماكثيرآنرفضهماكانلووحتى،نرففوماذاالغربعلوم

علي!الإمامعنالشريفالحديثالإسلامفيالحضاريةالقواعدفمن
منبهاأحقتكونواالمشركعندولوفاطلبوها،المؤمنضالةالحكمة)

.(3"(أهلها

وأولتفقدومعارفهعلومهفيالغربمنالمطلقالانغلاقعقليةأما

وبعدأما،والهزيمةوالانكسارالضعفمرحلةنتاجلأنهاللزوالطريقهافي

حضارتهابناءتجددوانطلقتغفوتهامنوصختالإم!لاميةالأفةيقظتأن

الأصعقليةنحكمأنالجسيمالخطاومنتمامآمختلفهبعقليةاليومفص

النمومنتاريخيةدورةالإسلاميةالأقةدخلتانبعداليومعقليةعلى

..والانطلاق

.082عى،77ج،العجلسالعلامة.الأنواربحار(1)

.212ص،77ج.نفطالمصدر(2)

.34ص،78ج.نفسهالمصلر(3)
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العلميةالمنهجيةشروطمنالحدبثةالإجتماعيةالعلومفاتقان

المسلمينسيمكنالإتقانهذا)و.الإجتماعيةالعلومأسلمةفيالاسلامية

كما،اليومحتىالإنسانيةالحضارةأفرزنهاالتيوالمعلوماتالقدراتمن

قاعدةلإقامةهامةمناهجبمعلوماتالمسلمالدارسأخرىناحيةمنسيمد

جوانبتمثلالتيالاجتماعيةالحياتيةالجوانبنيوتأصيلهالإسلاميفكره

الدراسةموضوعهوالذيوالإجتماعيالجاتيوالواقعالإنسانيةالفطرة

علىالشموليالتمكنسيقضيثالئةناحيةومن،والنرشيدوالتوجيهوالتأمل

.("(والإبداعالانطلاقأمامالمجالويفسحالتقليدأسوارويهدمالانبهار

العلميةالمنهجيةفيالحديثةالاجتماعيةالعلومائقانضرورةأما

الاسلامية:

العلوموتقويمنقدالإسلاميةالعلميةالمضهجيةمكوناتمنأن-1

النقد.بهذاالاالإسلاميةالمنهجيةتتكامللاحيث،الحديثةالإجتماعية

الاجتماعيةالعلومعملوأدواتوتفنياتمنهجياتمنالاستفادة-2

المنهجياتتلكوأنخصوصآ،وتطبيقاتهاالعلومهذهت!ظيمفيالحديثة

والاستقراءالإحصاءكمناهجايديولوجيىو!حمأيمنمفرغةوايقنيات

الخ...والمسح

الإجتماعيةالحقولفيالميدانيةالتطبيقاتتجاربمنالاشفادة-3

الإصلامية.الاجتماعيةالعلومفيلهاحصاءوتجاربكحقائقبهاوالتزؤد

الاجتماعيةالعلومتطؤروراءكانتالتيالخبرةمنالاستفادة-4

معرفية.ومقدرةابداعيةطاقةمنتتضمنهوما،وتقدمهاالحديثة

.172ص.المعرفةاصلاعية(؟)
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حقلفيالأوروبيالمعرنيللفكرعميقعلمينقدإلىبحاجة-إننا5

نقدفيالتبسيطيةالسطحيةالطريقةتلكنتجاوزوأن،الإجتماعيةالعلوم

فيالاسلاميينأدبياتفيسائدآكانماوهذا.الأوروبيالمعرفيالفكر

..السابقةالمراحل

الإنصافمنلكن،لهبدعايةونقومالأوروبيالفكرنلمعأننريدلا

والسطحيةالبساطةبتلكليسالأوروبيالمعرفيالفكرأننقولأنالعلمي

..وسلامتهصختهعنالنظربغضوالتعقيدالعمقمنكبيرةدرجةعلىبل

الفكرأدبياتفيالأوروبيللفكرالعميقةالنقديةالدراساتهونفتقدهوما

نتاجاو،الفطرةيخالفالأوروبيالفكرأننقولأنيكفيفلا،الإسلامي

يكونقدوأكثرهذاكل..الدينيناقضأنهأو،المستعمرةالبلاد

بنقد.هذاوليسيكفيلالكنه،صحيحأ

نقنعأنهوالقادمةوالمراحلالمرحلةهذهفينحتاجهالذيفالنقد

والفكرالإسلاميالنقدوبصوابيةالنقدبهذاالأوروبيوالمفكرالمثقف

يأمنحيويةأكثرالوقتهذافيوامكانيتهمستحيلآليسوهذا.الإسلامي

الدوليةوالسياسيةالفكريةوالتحولاتالعالميةالمعطياتنتيجةمضىوقت

نأذلككلمنوالأهم،لآخروقتمنتتفاقمأزماتمنالغربيشهدهوما

روجيه"فنجد،مثيللهيسبقلمبشكلالغربفييطرحباتالإسلام

المانياومن،(\"المستقبلدينالإسلام"يكتبفرنسافي8غارودي

مرشحالتياروهذا.(2)"للغربكبديلالإسلام"يكتب"هوفمانمراد"

الحميدعبدترجمة،بيروتفيالايماندارعنم1983سنةالكتابهذاصدر(1)

.الكبيرةالقطعمنصفحة199فيالكتابيقع،بارودي

الكويتية.النورمجلةعنالكويتفيالكتابهذاصلر(2)
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الخطر"طرحفيالصهيونيةالدعايةجانبهدالى،والتصاعدللنمو

المتهافت.الشيوعيالخطرعنبديلآ8الإسلامي

للحضارةالشموليةالنافدةالنظرةهذهتحقيقعلىوللمساعدة)

تقديمعلى"الإسلايىللفكرالعالميالمعهد"يعمل،المعاصرةالغربية

والإنسانيةالإجتماعيةالعلومخاصة،الحديثةللعلومشموليةمسحدراسات

وقضاياهاالعلومتلكمنعلملكلالأساسيةالخطوطتبين،الأساسية

الأساسيةوالمصادرالكتبوأهم،العلميةوانجازاتهاومناهجهاالرئيسية

ومنالعلمذلكرجالنظروجهةمنبهتتعلقالذيالنقدأوجهوأهم،له

العالميزودشموليآأساسيآمرجعآهذامثلويقدم،الإسلاميةالنظروجهة

والاستقلاليةبالقدرةتمذهناقدةشموليةب!حاطةالحقلذلكفيالمسلم

ذلكفيإسلاميةفكريةومساهمةعلمينمولأي،الضروريةالفكرية

.المجال

هيمختصرةشاملةدراسةإصدارذلكبعد"المعهد"ويامل

علومآ،شموليآعرضآالمعاصرةالحضارةتعرضالدراساتلتلكخلاصات

العالميزودموضوعيآتحليليآونقدآومناهجوقيمآوفلسفةوجذورآوتاريخآ

تجاهفقطليسالإستقلاليةالشموليةبالنظرةالمسلموالمثقفالمسلم

إعادةفيوتساهمالحضاريوالغزوالحضارةإتجاهوانماوالعلومالقضايا

واستقلاليتها.وبلورتهاالعلميةالإسلاميةالشخصيةبناء

وعيهوبلورةالحديثةالعلومناحيةمنالمسلمالعالمتمكنإن

بقيمجذورهووصلالمعاصرةالحضارةتجاهالموضوعيالنفديالشمولي

مسبقوشرطأساسيأمرتراثهونفائسإسلامهفكروزبدةوغاياتهالإسلام

بأداءوالقيامالإمملاميالإبداعناصيةلتملكوأساسيةضروريةوأدوات
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يومعقادرإسلاميوحضاريعلميوعطاءفكرفيالمعرفةاسلاميةواجب

علىيطبقمماالخلاصعلىبالقدرةالإنسانويزودالإنسانيةالحضارةآفاق

.(؟"(ومعضلاتمشاكلمنكيانهويلاحقمخاطرمنآفاقه

.!38عى.المعرفةاسلامية(1)
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ا!ثتهاكليأيا!هملاةي!ظل(أي(أل!ابك

الفكرفيوتتكاملوتنموالإتجماعيةالعلومتنهضأنالممكنمنكان

"خلدونابن"لناتركهمامع،الإسلاميالمجتمعداخلومنالإسلامي

درجةعلىمعرفيفكريتراثمن!م0641-1332هـ/9732-808

منغيرهسبقأنوبعدالإجتماعيةالعلومفيوالتطورالإبداعمنكبيرة

الاجتماعلعلمالمؤسسينمنأنهمعلىأوروبافيلهمينظرالذينالمفكرين

فلسفةفي،فيكو"سبقفلقد)،الإنسانيالإجتماعيللفكرالمطورينومن

رأىوقد.الاجتماععلمأسسوضعفي،كونتأوغست"والتاريخ

.مخاعلمكموضوعالتاريخفيبحثكاتبأولأنه"فلنتروبرت"

الأنسانيالإجتماععلميطورأنحاولمنأولأنه،بويردي"قالبينما

بالأدلةوتقريرهاالبحثلمسائلالإدراكحسنمنالقريبةعللهوبين

مقدمتهفيويرىالعباقرةمن"خلدونابن""توينبي"ويعد.المفننة

.(؟)(التفكيروقؤةالبحثوعمقالنظرسعةعلىساطعةدلائل

عوداتأحمد.ودبيضونجميل.ودالناطورئحادة.د.الحضارةتاريخالىمدخل(1)

لساطع،خلدونابنمقدمةفيآدراماتكتابراجع،29ص.عكاشةوعلي

.الحصري
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أفكاراكتشفواحينماالإجتماعيةالعلومفيالأوروبيينالمفكرينومن

،أخرىنظرياتفيوجددوابعفنظرياتهمفيالنظرأعادوا"خلدونابن"

في"خلدونابن"أبدعهاالتيوالمفاهيمبالأفكاركبيرإعجابعلىوكانوا

ومنوالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبر"كتابهعلىمقدمته

انطلقتالإجتماعيةالعلوم)أنومع.،ا!برالسلطانذويمنعاصرهم

منذ.(\"(بعيدعهدمنذعندناالقدمراسخةوأنها،العربيةالمجتمعاتمن

.منازعبدونوتنظيرآومنهجآإسمآالاجتماععلم)"خلدونابن"ابتكرأن

بالدراسةالإنسانيوالاجتماعالشريالعمرانظواهرتناولمنأولفهو

العلمهذا"خلدونابن"وصفوقد.(2)(بذاتهمستقلكعلموالبحث

العمرانوهوموضوعذوف!نه،بنفسهمستقلعلمهذاوكأن):بقوله

العوارضمنيلحقهمابيانوهيمسائلوذو،الإنسانيوالإجتماعالبشري

(3)(أخرىبعدواحدةلذاتهوالأحوال

تنهضلمالإجتماعيةالعلومأنإلاوالمعطياتالعناصرهذهكلمع

منولعل.المسلمينفكرإنتاجياتفيكماالإسلاميالفكرفيتزدهرولم

-:لذلكالموضوعيةالأسباب

العمرانعلمفيومنهجهفكرهفي"خلدونابن"اكشافأن:اولآ

يكنلمالمدةهذهوخلال،طويللزمنمتأخرآظلالإنسانيوالاجتماع

الحضاريالواقغصياغةعلىالتأثيرفيحيويته"خلدونابن"لفكر

الإسلامي.الحضاريالفكرإنهاضفيأو،الإسلامي

رفاعة"كانربما):"جدعانفهمي"الدكتوررأيوفي

.02ص،م1989ابريل،الأولالعدد،العشرونالمجلد)الكويت(الفكرعالم(1)

.9ص،مابقمصدر.الوحدة(2)

.35ص،الشعبدار،القاهرة:خلدونابنمقدمة(3)
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عصرمفكريأؤل!م1873-1801هـ/1290-91216"الطهطاوي

إشكاليته.فيوتابعوه،خلدونابن"اكتشفواالذينالعربيةالنهضة

ومدنيةالإسلاممدنيةبينالاتصالحلقةنعلمكمايمثل"رفاعة"و

،الأحوالفيمفارقاتمنالمدنيتينهاتينبينماوعىقدوهو.الغرب

أفكاروبين،ناحيةمنالتنويروفلاسفة،مونتسكيوةأفكاربينتقلبكما

المدنيتين.معطياتبينالتركيبمحاولآ،أخرىناحيةمن"خلدونابن"

مونتسكيو""كتاب،نقلماجملةمن،العربيةاللغةإلىنقلحينوهو

نفسه،الوقتفيشجع،"وانحطاطهمالرومانعظمةأسبابفيتاملات

نشرعلى،بولاقفيالحكومةمطبعة،عشرالتاسعالقرنمنتصفعندأي

.(1"("خلدونابن""مقدمة8

إعجابهمنأكثرالغرببعلوممنبهرآكان"الطهطاويرفاعة"ولعل

بينماطويلزمنيفاصلمنبينهماماإلىبالإضافة"خلدونابن"بأفكار

رفاعة"أنيعنيوهذا.عشرالتاسعوالقرنعشرالخامسالقرن

في"خلدونابن!أفكاراسترجاعفيالموفقالخياريكنلم"الطهطاوي

بها.والنهوضوتقمصهاالبشريالعمران

الغرببفكرالإنبهارسبقتها"خلدونابن"اكتشافمرحلةأن:ثمانيآ

الإسلامية.الحضارةروائععنالقلوبأعمىالذي،المدنيةوحضارته

العربيةالبلادفيالكثيرينتفكيرعلىسيطرتالتيالفلسفةوكانت

الحاضرنحوالبصرونحدفلنتركهالماضيقيمةماهيوالإسلامية

."الحداثة"و"المعاصرةةنظرياتتحقيقهتريدماوهذا.والمستقبل

العصربداياتهو"خلدونابن"عصرهوالذيعشرالخامسفالقرن

.126ص،جدعانفهمي.د.التراثنظرية(1)
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مقدمة،اكتشافمععشرالتاسعوالقرن،لأوروباالحديثوالعلمالحديث

العربيةالبلاداستعمارنحووزحفهاأوروبانهوضعصرهو"خلدونابن

والاسلامية.

الإنسانيوالاجتماعالبشريالعمرانعلمفيهنضجالذي)فالعصر

مرحلةالىوتقدمقؤةمرحلةمنوانتقالتحؤلعصركانالخلدوني

منالانتقالبدايةعصركانبينما،العربيالعالمفيوتفككاضمحلال

فيوالنهوضاليقظةمرحلةإلىالفكريوالجمودالكنسيةالسيطرةمرحلة

تراثنحولاالغربنحوتتجهالأنظاركانتولهذا.(\"(الغربيالعالم

الأفة.

عصرناالىعصرهبعدوماعصرهمنخلدونابنبعدمن:ثالثآ

العهرانفي"خلدونابن"فكرفينوعيتطورأييحصللم،الراهن

في"خلدونابن،يتمثلمنهناكيكنولم،الإنسانيوالاجتماعالبشري

الأفكارهذهويجددالمسلمينوالعلماءالمفكرينمنالحضاريفكره

الكبرىالحضاريةوتحذياتناالمعاصرةمشكلاتناتتنا!سببماويطورها

هذاإلىترقىلاجدآكثيرةوهيوتحصلحصلتالتيوالمحاولات

فييقولونكما،مرجعيتهخطابلكلأنالقولإلىذهبناف!ذا).ىوت!صلا

الفكرمنهجيةفيذروةبوصفهاخلدونابنمقدمةن!فالحديثالنقد

اللحظة،هذهحتىعربيخطابلأيمرجعآتشكللاوالسياسيالإجتماعي

الكثيرينأنمع،تحصىلاكثيرةومكانتهمنهجهعنالدراساتأنرغمعلى

.(2)(إليهوالعودةهضمهيدعونكمايحاولون

.11ص.ةلوحدا(1)

ثرتهاحلقاتفيمراسةالأسعد،محمد.العشرينالقرننهاياتفيخلدونابن(2)

.61701العدد،م1992مارص3الندن(الحياةصحيفة
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بجدارةيشكلعربيأسلاميمفكرالرأيهذاصاحبعنغابوقد

الفكرمعوبتطورتتكاملالتيالاسلاميالحضاريالفكرحلقاتمنحلقة

المرحومالإسلاميالمفكروهوخلدونابنبهنهضالذيالحضاري

معويتفق.الحضاريالإسلاميالفكرفيجيدآأبدعالذي،نبيبنمالك"

أبرزكاننبيبنمالك)انيذهبحيث،جدعانفهمي5الدكتورالرأيهذا

.(1"(خلدونابنمنذالحضاريبالفكرعنيمعاصرعر!مفكر

فيالتاريخيةالسننحولبحثهفي8الصدرباقرمحمد"السيدأنكما

الفكرفيإبداعيةفكريةمساهمةتعدالكريمالقرآنفيالانسانيعام!جالا

.(2)الإسلاميالإجتماعي

،البشريالعمرانفي8خلدونابن"فكرن!فهامةولاعتبارات

ومن،الإصلاميةالعلميةالمنهجيةفيأهميةيكتسبالإنسانيوالاجتماع

:الاعتباراتهذه

وتحليلدراسةفيمبكرآحضاريآتحليلآكانخلدونابنفكران-1

وعناصرمساعدةالأجواءكانتولو،الإسلاميةالأئةفيالحضاريةالمشكلة

فيجديدنهوضعلىباعثةالبشريالعمراننظريةلكانتمتوفرةالنمو

فيالنظرأنوالحق)8عاشوربنالفاضلمحمدآالشيخنظروفي.الأقة

لبقي،الخلدونيالمنهجهذافيهيتبعلملو،الإسلاميةالحضارةمث!كلة

أصلويحسبه،بهيتعلقمظهرعلىيقعيكادلا،مترددآحاثرآنظرآ

.(3)(عنهيصذهآخرمظهرلهيبدوحتى،وسببهاالمشكلة

.132ص.التراثنظرية(1)

المدر.باقرمحمداليد8الكريمللقرآنالموضوعي"النفسيركتابانظر(2)

.72صعافور،بنالفافلمحمدخي!ئلا.الاملاميةالحضارةروح(3)
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البشريالمعرفيالإسلاميالتراثمنالتاريخيالتأسيسان-2

..خلدونلابنالحضاريالفكرهوالإسلاميةالإجتماعيةللعلوم

وثيقكان،خلدونابن"ابتكرهالذيالبشريالعمرانعلمان-3

الحضاريةجوانبهافيالامملاميةوالتجربةالإسلاميبالواقعالصلة

تفكير)أن،الجابريعابدمحمد5الدكتوررأيفعلى،المختلفة

يكادولاالام!لاميةالعربيةالحضاريةالتجربةداخليتحركخلدونابن

التجاربعلىتنطبقلاونظرياتهملاحظاتهكانتهناومن.يتعذاها

الاسلامية،الحضاريةللتجربةالمعاصرةأوالسابقةالأخرىالحضارية

سيصبحككلالبشريللعمرانعلمآخلدونابنارادهلذيفالعلموبالتالي

الإسلامي.العربيبالعمرانخاصآ

فاه!مامه.ذلكمنكثرإلىيهدفيكنلمخلدونابنأنوالحق

العربيةالحضاريةالتجربةعلى،واختياربوعي،مركزآكان

."؟"(الإسلامية

العربيةالحضارةتجربةمنيقصد8الجابريآالدكتوركانلماذا

فقطالعربيالنطاقعلىخلدونابنوفكرنظرياتانحصارإلىالإسلامية

الدكتورمعفيهنختلفمافهذاالإسلاميةالبلادكليثمملماإلىيتجاوزهولا

.الجابري

خلدونابنبفكرالإسلاميةالاجتماعيةالعلومارتباطأنيعنيوهذا

.خلدونابنعصرإلىالإسلاميةالحضاريةللتجربةمستوعبةيجعلها

فيخلدونلابنالحضاريالعمرانعلموتطويرتجديدضرورة-4

فكرفيزالفلا.الامملاميةالاجتماعيةالعلوموتطويرتأسيسمنهجيةإطار

.182ص،الجابريعابدمحمد.د.ومناقثات..تا!ارلوالحداهالتراث(1)
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تزاللاخلدونابنمنهاجيةفدراسة)مفيدحيهوماالتراثمنخلدونابن

والنعليق.للبحثمحلآحداثتيتزاللاقواعدمنستتهلمال!نتباهلأفتة

ببعضبعضهاالعناصرولربطوللتكميموللتحليلللوصفاتجاهاتسنلقد

ينتهيأنبدلاالذيوالكيالنوعيالتحليلضرورةإلىأشارمنأولفهو

فيالاجتماعيةالظواهرتوضعحتىالتنظيردالىالهيكليكيبالتنالى

المساهماتعلىلهاالجارالعامالتاريخيالدفعسياقوفيالعاممحيطها

الناحيةمنوخاصةالإجتماعيةالبحوثفيالعصريةالعربية

.(1"(المنهاجية

رأيهناكتاموبتأكيدالكثيرمعهيتفقالذيالرأيهذاجانبإلى

لجامعةالتابعةالإجتماعيةالعلوممؤسسةمدير8معتوقفريدريك"الدكتور

العربية،السوسيولوجياتناقضات"كتابهفييذهبحيثاللبنانيةطرابلس

العربيالسوسيولوجيللفكركمصدرخلدونبنفكرإلىالرجوعجدوىإلى

هذافييكتبعفابعيدمنولاقريبمنتؤثرلمأعمالهدامتماالحديث

.تطويرهيتموأنإلهاممنبعيكونأنيجببطبيعتهالمصدرإن.المضمار

للفكربأبؤتهالتشذقفائدةفماخلدونابنفكريطوروالمالعربداموما

خلدونابنفكرإلىالرجوعيمكنلاإذ..المعاصرالعربيالسوسيولوجي

يرجعونحينالغربيونيفعلكماالحديثةالعربيةالسوسيولوجياإلىبالنسبة

الفكرفإنالغربيخصماففي.غيرهماأو"دركهايم"أو،كونت"إلى

إلىبالنسبةأماالماضيفيجاءلمامتطوراستمرارالحديثالسوسيولوجي

.(2)القطيعةحصلتفقدالعرب

تون!.،الورديعلي،خلدونابنمنطقراجع.السابقالمصدر.الفكرعالم(1)

العددم7/26/1992الندن(الأوسطالشرقصحيفةفيالكتابحولمراجعةانظر(2)

4989.
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وابن،وإيديولوجيآتاريخيآأصالفلعدمنقبلهأنيمكنلاالرأيهذا

الإسلاميالحضاريالإجتماعيالفكرحلقاتمنحلقةإلاهوماخلدون

واستيعابآوحداثةنضجآكثرأخرىبحلقاتويتكامليتممأنينبغي

والمعاصر.الحديثالإسلاميالمجتمعلمشكلات

وتقويمبنقدمعهالتعامل)طارعنيخرجلاخلدونابنوفكر

استنتاجاتفبعضبعلأتهناخذهفلا،المفاهيموغربلةالأفكارلتمحيص

منباتوبعضها(؟)خاطئةوحتىناقصةالاجتماععلمفيخلدونابن

تاريخمنأخرىجوانبفيوهكذا..الاجتماععلمفيالبديهيات

غيرمنالحقيقةجانبيكونقدبلمونقآكانأنهنعتقدلاخلدونابن

..معرفة

.45ص.المعرفةاصلاميةالىملخل(1)
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ثتنياذالهنييهتفيأف!ا!(تليمياذ"

العمليةالتقنياتفيوالتوصياتالأفكاربعضلبلورةهنانصل

الاجتماعية:العلوماسلمةعلىيساعدفيماالإسلاميةالعلميةللمنهجية

مجلةالإجتماعيةالعلومأم!لمةلمهمةتتخضصأنضرورة:أولآ

وت!ضيجهاالأفكارلبلورةحقليبمثابةتكونومحكمةمركزةامعلاميةفكرية

..والهامةالحيوالقضيةهذهفيوالإبداعوالتطويروللحوار

الدراساتمنمعرنيتراكمعلىنحصلالمجلةهذهخلالومن

والتطوير.والإبداعالحوارمنمزيدعلىيبعثمماوالأبحاث

العلوملأسلمةمتخصصآمركزآالمهمةلهذهلك!ثتيأن:ثانيآ

ولجمع،الهامالحقلهذافيوالدراسةوالبحثبالنفكيرللقيامالاجتماعية

وتقنياتمستلزماتولتوفير،الدورلهذاالمؤهلةوالكفاءاتالطاقات

والدراسةوالتخطيطايفكيرفيوالمستمرةالم!واصلةةعبا!مللو،العمل

العلومةمل!مألالعميقالعلميالانجازنحوم!عيآ،هنالكماإلىوالكتابة

الاجنماعبة.
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تجربةبحقيعدواشنطنفي"الإسلاميللفكرالعالميالمعهد"و

دحانجازاته،كبيرلحدوموفقآإيجابيآشوطآوقطع،المجالهذافيمتقدمة

بذلك.لهتشهد

المتخصصةالنقاشوحلقاتوالمؤتمراتالندواتعقد:ثالثآ

العلومأسلمةوخططالعملمنهجياتلبلورةمتواصلدوريوبشكل

أنجزوقد..الفكرةوتداولالخبرةوتلاقحالرأيولتبادل.الإجتماعية

إلىيضاف(1)الغرضلهذاالندواتبعضالإسلاميللفكرالعالميالمعهد

الجامعاترابطة"نطمهاالتي(2"للعلومالإسلاميالتوجيه"ندوةذلك

-24بينماالفترةفيبالفاهرةوعقدتالأزهرجامعةمعبالتعاونالإسلامية

.م1992كتوبر28

لدرا.سةثابتآسنويآمؤتمرآهناكيكونأنمحددبشكلهناوالاقتراح

هذهفيوالمعرفةوالخبرةالعلمرجاليحضرهالإجتماعيةالعلومأسلمة

.الأوصالمنقطعمؤتمرآيكونأنلا،الحقول

التوجيه"مؤتمرأقزهاالتيوالأساسيةالمهمةصنلتوصيات:رابعآ

الإسلاميالتوجيهكاديمية"مسمىتحتكاديميةإنثاء"للعلومالإسلامي

مؤهليندارسينبقبولوتسمحالمعرفةإسلاميةقضيةترعى"للعلوم

خطةوفق،ودكتوراهماجستير"علياأكاديميةدرجاتعلىللحصول

مدروسة.

فيمتخصصآليسأنهعليهالنظرووجهة،جدآحيوياقتراحوهذا

التيالنقاشوحلقاتللمزتمراتموجزعلىيحتويالذيالمعرفةإسلاميةانظر(1)

المعهد.نظمها

.م1993ثتاء،الثامنةالسنة،27العدد.الحوارمنبرانظر(2)
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العلوميشملبماذلكمنأوسعبلالإجتماعيةالعلوملأسلمةالأساس

علميةكاديميةهوواهتمامبتركيزإليهنحتاجوما.والظبيقيةالطبيعية

..الإجتماعيةالعلوملأسلمة

العلومأسلمةمجالاتفيعلميةدراسيةمناهجاعداد:خامسأ

والسعيوالجامعيالثانويالتعليمونظاممناهجفيدادخالهاالإجتماعية

التوجههذاتعمقالتي،الفكرةبهذهوالإسلاميةالعربيةالدولبعضلإقناع

..المتعلمينجيلفي
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3(اللأاال!اداثبق

الكنب:

الكريم:القرآن-1

-أ-

لحراساتالصادقالامام.الدوليالصالقالاماممؤتمرأبحاث-2

.م1991،الايرانيةالثقافيةةيرا!ثسملا:دمشق،وبحوث

دمشق.جامعةفطبعة،القياس)بطال.حزمابن-3

.م1981،العودةدار:بيروت،المفدمة.خلدونابن-4

والشريعة،الحكمةبينفيماالمقالفصلالوليد.ابورشد،ابن-5

العربيةالمؤسسة:بيروت،عمارةمحمد.د:تحقيق،الاتصالمن

.م9861،والنشرللدراسات

.م9741،الأعلميمؤسسة:بيروت،العقولتحف.ث!عبةابن-6

العربي،التراث)حياءدار:بيروت،العربلسان.منظورابن-7

.م9881

46؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الرروفعبدطه:وضبطهاعليهاعلق،النبويةالسيرة.هثامابن-8

تاريخ.بلا،الجيلدار:بيروت،سعد

دار:القاهرة،مواجهةلاحوار.كمالأحمد،المجدأبو-9

.م9881،لشروقا

اعلان:معاصرةاسلاميةرؤية.كمالأحمد.د،المجدأبو-01

.م9921،الشروقدار:القاهرة،مبادىء

واشنطن،،المسلمالعقلأزمةالحميد.عبد.د.سليمانأبو-11

.م1992،الاسلايىللفكرالعالميالمعهد

الساقي.دار:لندن،الدين-العلمنة.محمد.د،اركون-21

المدنية.الفوائد.أمينمحمد،الاسترآبادي-13

،فروخعمر:ترجمة،طرقمفترقعلىالاسلام.محمدأسد،-41

.م1983،للملايينالعلمدار:بيروت

مختارةقصائدإقبالمحمد.عباسخالد.د،الاسلامي-15

مدبولي.مكتبة:القاهرة،ودراسات

الاسلاميينمقالات.اسماعيلبنعليالحسنأبو،الاشعري-16

.م1980إشتاينز،فرانز،المانيا،المصلينواختلاف

دار:دمشق،القرآنألفاظمفردات.الراغب،الاصفهاني-17

.م1992،الفلم

بلا.العلامةمكتبة:قم،الرسائلشرح.مصطفى،الاعتمادي-18

تاريخ.

الجديد،منظورهفيالعلم.ستانسيووجورجروبرت،أغروس-19

عالم،م1989،للثقافةالوطنيالمجلس:الكويت،خلايليكمال:ترجمة

.-134-المعرفة
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ترجمة:،الاسلامفيالدينيالتفكيرتجديد.محمد،-اقبال02

.م9681،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة:القاهرة،محمودعباس

،الغربعلماءعرفهكماالصادقالامام.الديننور،عليآل-21

.م9881،الوفاءمؤسسة:بيروت

القارىء،دار:بيروت،الكلمودررالحكمغرر،الآمدي-22

.م9871

العربي،الكتابدار:بيروت،الاسلامضحى.أحمد،أمين-23

تاريخ.بلا،01ط

فيوالسياسةالفكرتحولات.جابرمحمد.د،الأنصاري-24

تاريخ.بلا،للنشردلمون:نيقوسيا.م9751-9301العربيالشرق

مؤسسة:بيروت.الأصولفرائد.مرتضى،الأنصاري-52

.م1991،لأعلميا

الديني،-القوميالحوار.الفكريةالندوةومناقشاتعملأوراق-26

.م9891،العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروت

"!-

الأضواء،دار:بيروت،الناضرةالحدائق.يوسف،البحراني-27

.م9851

الوطنفيالفلسفة.الأولالعربيالفلسفيالمؤتمربحوث-28

.م9871،العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروتالمعاصرالعربي

المغربفيالاسلاميالفكراعلام.الفاضلمحمدعاشور،بن-29

.النجاحمكتبة:تونس،العربي

الاسلافية،الحضارةروح.الفاضلمحمد،عاشوربن-30

.م1992،الاسلاميللفكرالعالميالمعهد:واشنطن
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.الذكرى.8الأول"الشهيد.محمد،مكيبن-31

الصبورعبد:ترجمة،الإسلاميالعالموجهة.مالك،نعيبن-32

.م9861،الفكردار:دمشقشاهين

مشكلاتحولحوار.رمضانسعيدمحمد.د،البوطي-33

.م0991،المتحدةالدار:دمشق،حضارية

الدار:بيروت،الكافيصحيح.باقرمحمد،البهبودي-34

.م1981لاسلاميةا

بالاستعماروصلتهالحديثالاصلاميالفكر.محمد.د،البهي-35

.م1991،وهبةمكتبة:القاهرة،الغربي

-ت-

الإسلامي،الفقهأصولتجديد.اللهعبدحسن.د،الترابى-36

.م0981،الجيلدار:بيروت

السودانفيالإسلاميةالحركة.اللهعبدحسن.د،الترابي-37

هـ.0141،الخرطوم،والمنهجوالكسبالتطور

الراية،دار:تونسوالتجديد،الدين.اللهعبدحسن،التراى-38

تاريخ.بلا

تونس:يتجدد؟هلالإسلاميالفكر.اللهعبدحسن.د،الترابي-39

تاريخ.بلاالجديد،مكتبة

الاسلامي،والتشريعالفقهمنهجية.اللهعبدحسن.د،التراى-04

تاريخ.بلا،إقرأدار:الخرطوم

السياسي،الفقهفينظرات.اللهعبدحسن.د،الترابي-14

.م9881،الاعلاملخدماتالعالميةالشركة:الخرطوم

الممالك،أحوالمعرفةفيالمسالكاقوم،الدينخير،التونسي-42
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-ج-

دراساتوالحداثةالتراث.عابدمحمد.د،الجابري-43

.م1991،العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروت،ومناقثات

أوروبا،فيوالإسلاميةالعربيةالدراسات.ميشال.د،جحا-44

العربي.الإنماءمعهد:بيروت

الفكردار:بيروت،والتبيينالبيان.بحربنعمر،الجاحظ-45

.م1968،للجميع

.بيروت،التراثنظرية.جدعانفهمي.د،جدعان-46

مفادفيالتمييزفياللغاتفروق.الديننور،الجزائري-47

المقافيةالمستشاريةدمشق،الدايةرضوانمحمد.د:حققهالكلمات

.م9871،الإيرانية

ضوءفيالعصرببنكناباتفيالنظراعادة.أنور،الجندي-48

.م9851،الاعتصامدار:القاهرة،الاسلام

للاسلاميينالنظريةالمقدمات.الدينصلاح،-الجورشي49

.م9891،البراقدار:تونس،التقدميين

--ع

دار:بيروت،الشيعةوسائل.الحسنبنمحمد،العامليالحر-05

هـ.0341،العربيالتراثإحياء

.م1926،القاهرة،الجاهليالشعرفي.طه.د،-حسين51

.الفاهرة،بعبدمن،طه.د،حسبن-2ء

المستقبلدار:القاهرةجديد،عربيفكرنحو.عادل،حسين-53
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.م9851،لعربيا

،الجعفريللفقهالعامةالمبادىء.معروفهاشم،الحسني-54

.م9781،القلمدار:بيروت

إحياءدار:بيروت،الوثقىالعروةمستمسك.محسن،الحكيم-55

هـ.1391،العربيالتراث

:بيروت،المقارنللفقهالعامةالأصول.تقيمحمد،الحكيم-56

.م9791،الأندلسدار

الاسلامية،الدار:بيروت،الحياة.رضامحمد،الحكيمي-57

هـ.0041

مكتبة:القاهرة،الوطنيوالنضالالدين.حسن.د،-حنفي58

.م9891،مدبولي

التنوير،دار:بيروتالمعاصر،فكرنافي.حسن.د،حنفي-59

.م1981

داربيروت،النظريةالمقدمات،الثورةالىالعقيدةمن،حنفي-65

.م9881،التنوير

--غ

دار:بيروت،الاسلاميالتشريعتاريخ.محمد،الخضرمي-16

.م9831،لقلما

واشنطن:،المعرفةإسلاميةإلىمدخل.الدينعماد.د،خليل-62

.م1990،الاسلاميللفكرالعالميالمعهد

-د-

دار:بيروت،المجتمععلىقرآنيقبس.أحمدمحمد،درنيقة-63
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.م0991نيمالاا

المادية،للحضارةعلمينقد:الانسانانسانية.رينية،دوبو-64

.م9791،الرسالةمؤسسة:بيروت،الطويلصبحينبيل.د:تعريب

حول،التكنولوجيامخاطرمواجهةفيالافسان.دنيسديكلو،-65

.م1992يناير622،8العدد،لندنالمجلةمجلةفيمراجعةانظرالكتاب

للملايين.العلمدار:بيروت،الفلسفةقصة.ول،ديورانث-66

-ر-

،عبدهمحمدالإمامالأستاذتاريخ.رشيدمحمد-رضا،67

المنار.مطبعة:القاهرة

الشاطبي،الإمامعندالمقاصدنظرية.أحمد،الريسوفي-68

الرسائلمختارات،م1992،الاسلاميللفكرالعالميالمعهد:واشنطن

الجامعية.

الاسلامية،الدار:بيروت،الحكمةميزان.محمد،شهريري-69

.م9851

-ز-

حقائقعنالكشافمحمود.بنعمربنمحمود،الزمخشري-70

.م9481؟،القاهرة،التنزيل

-كل-

الإسلامي.الفقهتاريخ.عليمحمد،17-السايس

الإسلامية،الدار:بيروت،الالهيات.جعفر،سبحاني-72

.م9891

الدار:بيروت،والخحلالمللفيبحوث.جعفر،سبحاني-73
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.م1991،ميةول!لا

الإسلامية،الدار:بيروت،المعرفةنظرية.جعفر،سبحاني-74

.م1990

الوطن،دار:الرياض،الإمملاميالفكرتجديد.جمال،57-سلطان

هـ.1412

-ئي-

لمعرفة،اارد:بيروت،لاعتصاما.إسحاقأبو،الشاطبي-67

.م9821

القاهرة،الشريعةأصولفيالموافقات.إسحاقأبو،الشاطي-77

محمد.مصطفىمطبعة

،الكلامعلمدراسةالىالمدخل.محمودحسن.د،الشافعي-78

.م1991،وهبةنجكتبةالقاهرة

الدار:تونس،والحداثةالاسلام.المجيدعبد.د،الشرفي-79

.م1991التونسية

الكتابمؤسسة:طهران،والإمامةالأثة.علي.د،-شرشني80

الثقافية.

عباس:ترجمة،والاسلامالانسان.علي.د،شرشني-8؟

هـ.1141،الصحفدار:طهران،الترجمان

دار:بيروت،والتحدياتالإسلاميالفكر.منير،شفيق-82

.م1991،الناشر

مكتبة:القاهرة،-الاسلام-الاديانمقارنة.احمد.د،شلبي-83

.م1985،المصريةالنهضة

:بيروت،والإسلامالجاهليةبين.مهديمحمد.الدينشمس-84
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.م01982الجامعيةالمؤسسة

الاسلامي،السياسيالاجتماعفي.مهديمحمد.الدينث!مس-85

.م9921،الجامعيةالمؤسسة:بيروت

علمفيالاقدامنهاية.الكريمعبدالفتحابو،الشهرستاني-86

تاريخ.بلا،جيومالفردتحقيق،الكلام

-ص-

دار:بيروت،عليل!مامالبلاغةنهج.صبحي.د،الصالح-87

.م1980،اللبنانيالكتاب

اللبنانيالكتابدار:ببروت،والتقليدالاجتهاد.رضا،الصدر-88

تا!لخ.بلا

دار:بيروت،الأصولعلمفيدروس.باقرمحمد،الصدر-89

.م1978اللبنانيالكتاب

.م9821،التعارفدار:بيروت،فلسفتنا،باترمحمد،الصدر-59

مكتبة:طهران،للأصولالجديدةالمعالم.باقرمحمد،الصدر-91

.م9751،النجاخ

،للقرآنالموضوعيالتفسيرفيمقدمات.باترمحمدالصدر،-92

.م1980،الاسلاميالتوجيهدار:بيروت

-ط-

:بيروت،القرآنتفسيرفيالميزان.حسينمحمد،الطباطبائي-93

.م1971،الأعلميمؤسسة

تفسيرفيالبيانمجمع.الحسنبنالفضلعليأبو،الطبرسي-94

.م1986،الحياةمكتبةدار:بيروت،القرآن
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وبينالنبويةالسخةبينالتجديدمفهوم.محمود.د،الطحان-95

.م9841،التراثدارمكتبة:الكويت،المعاصرينالتجديدأدعياء

آلمؤسسة:قم،الأصولعدة.الحسنبنمحمد،الطوسي-96

هـ.0341،البيت

:طهران،الفقهفيالمبسوط.الحسنبنمحمد،الطوسي-97

هـ.3871

-4-

دار:دمشق،الشريعةومقاصدالشاطبي.حمادي.د،العبيدي-98

.م1992،قتبة

التنويردار:بيروت،التاريخضوءفيثقافتنا.اللهعبد،العروي-99

.م9831

فينظراتالمعاصرالإسلاميالفكر.جوادقيس،العزاوي-010

.م9921،الرازيدار:بيروت،وقضاياهمساره

،الكلامعلمفيالمواقف.القاضيالرحمنعبد،العضدي-101

تاريخ.بلا،الكتبعالم:بيروت

القرآنلآياتالاقتصاديالكشاف.الدينمحي،عطية-201

.م1991،الإسلاميللفكرالعالميالمعهد:واشنطن،الكريم

دار:بيروت،الدينيالفكرنقد.جلالصادق.د،العظم-031

.م0971،الطليعة

مركز:القاهرة،السياسيالاسلامأزمة.ابراهيمحيدر،علي-؟.4

.م1991،السودانيةالدراسات

:بيروت،عبدهمحمدل!مامالكاملةالأعمال.محمد،عمارة-501

.م9721،للدراساتالعربيةالمؤسسة

574
http://www.al-maktabeh.com



المعهد:واشنطن،الاسلاميالمنهجمعالم.محمد،عمارة-106

.م1991،الإسلاميللفكرالعالمي

قتيبة،دار:دمشق،التراثالىجديدةنظرة.محمد،عمارة-071

.م9881

ترجمة:المعاصر،الاسلاميالسياسيالفكر.حميد،عنايت-081

.م9891،مدبولينجكتبةالقاهرة،شتاالدسوقيابراهيم.د

--غ

عبد:ترجمة،المستقبلدينالاسلام.روجيه،غارودي-901

.م9831،الايماندار:بيروت،باروديالمجيد

ترجمة:،الحضاراتبينحواراجلمن.روجيه،غارودي-011

النفائس.دار:بيروت،قرقوطذوقان

المعرفة،دار:بيروت،الدينعلومإحياء.حامدأبو،الغزالي-111

تاريخ.بلا

دار:بيروت،الاعتقادفيالاقتصاد.حامدأبو،الغزالي-121

.م9961،لأمانةا

:القاهرة،الأصولعلممنالمستصفى.حامدأبو،الغزالي-113

هـ.1322،بولاق

-ف-

سعد:ترجمة،والمظهرالجوهربينالانسان.أريك،فروم-114

المعرفة-عالم،م1986،للمقافةالوطنيالمجلس:الكويت،الزهراني

140.
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-تي-

،وضرورةفريضة..الإسلاميالحل.يوسف.د،القرضاوي-151

.م9741،الرسالةمؤسسة:بيروت

:القاهرة.ل!سلامالخصائمالعامة.يوسف.د،القرضاوي-161

.م1986،وهبةمكتبة

التراثإحياءدار:بيروت،القرآنظلالفي.سيد،قطب-171

.م9671،العربي

-ل-

دار:بيروت،المجهولذلكالانسان.الكسيس،كاريل-181

.م1974فريد،أسعدشفيق:تعريب،القلم

دار:بيروت،الدينأصولفياليقينعلم.محسن،الكاشاني-191

.م0991،البلاغة

الكتبدار:طهران،الكافي.يعقوببنمحمد،الكليني-012

تاريخ.بلا،الإسلامية

مؤسسة:بيروت،الثائرالشاعرإقبال.نجيب،الكيلاني-112

.م9881،الرسالة

-ل-

أحمدأمين:ترجمة،؟العلمينقدناهل.جورج،لندبرغ-122

.م9631،العربيةاليقظةدار:بيروت،الشريف

فتحيأحمد:تعريب.الأممتطورسر.غوستاف.د،لوبون-231

.م9871،النفائسدار:بيروت،باشازغلول
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-لم-

موسم!ة:بيروت،لأنوارابحار.قربامحمد،لمجلسيا-421

هـ.041!لا،لوفاءا

الإسلاميالفكرفيوالتجديدالاجتهاد.باحثينمجموعة-125

الفكرسلسلة،م1991،الإسلايىالعالمدراساتمركز،مالطاالمعاصر،

.-2-المعاصرالاسلامي

.عمان،.الحضارةتاريخالىمدخل.باحثينمجموعة-126

عصرفيالعربعندالفكريةالاتجاهات.علي.د،المحافظة-127

.م1987:للنشرالاهلية:بيروت،النهضة

المفيد،مكتبة:قم،الرسائلفيدروس.عليغلام،محمدي-128

هـ.0141

،ومقاصدهمناهجهالاسلاميالتشريع.تقيمحمد،المدرسي-129

العربي.الرائددار:بيروت

ومبادؤه،أسسهالإسلاميالتمدن.تقيمحمد.المدرسي-013

.م1992،المدرسيانتشاراتةطهران

البشرنظرياتبينالإسلايىالعرفان.تقيمحمد،المدرسي-131

.م9881،البلاغمؤسسة:بيروت،الوحيوبصاثر

واهدافه،منطلفانهالإسلاميالعمل.نفيمحمد،المدرسي-132

.الوفاءمؤسسة:بيروت

حضارية،مواجهةالاسلاميالفكر.تقيمحمد،المدرسي-133

.م1988،البياندار:بيروت

ومناهجه،أصولهالاسلايىالمنطق.تقيمحمد،المدرسي-134

.م9811،الجيلدار:بيروت

دار:بيروت،الإسلامفيالاجتهاد.مرتضى،مطهري-135
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.م9891،رفلتعاا

راد:بيروت،ينيلدالفكراءحياإ.مرتضى،مطهري-631

.م9891،فرلتعاا

علي:تعريب،العصرومتطلباتالاسلام.مرتضى،مطهري-137

هـ.1141،الإسلاميةالبحوثمجمع:مشهد،هاشم

الأخير،القرنفيالاسلاميةالحركات.مرتضى،مطهري-138

.م9821،الهاديدار:بيروت،العباديصادق:ترجمة

جعفر:ترجمة،الإسلامفيالاجتهادمبدأ.مرتضى،مطهري-139

هـ.0741،بعثةمؤسسة:طهران،خليليصادق

دار:بيروت،والتاريخالمجتمع.مرتضى،مطهبري-041

.م9881،المرتضى

مؤسسة:بيروت،الفقهأصول.رضامحمد،المظفر-141

تاريخ.بلا،الأعلمي

انظر،العربيةالسوسيولوجياتناقضات.فريدريك،معتوق-142

-4989العددالأوسطالشرقصحيفةالكتابحولمراجعة

.م7/26/1992

واشنطن،،المعرفةاسلامية.الاسلاميللفكرالعاليالمعهد-431

.م9861

العقلبينالاسلاميالفكر.سالمالعالعبد.د،-مكرم441

الرسالة.مؤسسة:بيروت،والوحي

الاسلاميالاعلاممنظمة،الجزائرفيالاسلاميالفكرملتقيات-451

.م9861،طهران

،وإحياءهالدينتجديدتاريخموجز.الأعلىأبو،المودودي-461

474
http://www.al-maktabeh.com



.م6891،لفكرادار:بيروت

زكريا،فؤاد.د:ترجمة،العلوموفلسفةالمنطق.بول،موي-471

.م9811،العروبةدارمكتبة:الكويت

المنهجومعالمالاسلاميةالحركةأحمد،زكيالميلاد،-481

.م9911،العربيالبياندأر:بيروت،الحضاري

مكتبة:تونس،الإسلامياليسارظاهرة.محسن،الميلي-491

الجديد.

-في-

الغديرمجلة،الملةوتنزيهالأمةتنبيه.حسينمحمد،النائيني-150

.م0991الأول-كانون11-01العدد،بيروت

الإسلامي،الفكرمنهجيةفيمباحث.المجيدعبد.دالنجار،-151

.م1992،الاسلاميالغربدار:بيروت

والفكرةالاسلاميةالفكرةبينالصراع.الحسنأبو،الندوي-152

.م1983،القلمدار:الكويت،الاسلاميةالاقطارفيالغربية

-هـ-

.النورمجلة:الكويت،كبديلالاسلام.مراد،هوفمان-153

الحكمة،دار:صنعاء،الدينيالوعيأزمة.فهي،هويدي-154

.م1981

،الأهراممركز:القاهرة،الداخلمنإيران.فهمي،هويدي-155

.م9881

-ي-

فيالاجتماعيةالعلومفيالعربنشاط.الكريمعبد،اليافي-156
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العربية.الدراساتهيئة:بيروت،سنةمائة

،عمان،الاسلامفيالسياسيالنظام.حسيناحمد،بعقوب-157

.م1989

تعريب:التكنولوجيا،سقوط.جيورجرششفريديوفيغر،-158

.م9791،الكنديدار:بيروت،الكعكيسامي

:والدورلاتوالمجلاتالص!

خريف،التاسعالعدد،الثالثةالسنة(البنان.الاجتهاد-1

ربيع-ش!اء،عشروالحاديالعاشروالعددانهـ.1141/م0991

هـ.1991/1141

.م0991إبريل،الأولالعدد،الأولنالسنة)فرنسا(.الافسان-2

.م0971مارس1مصر().الاهرام-3

ربيع،الثالثالعدد،الثانيةالسنة(البنان.البصائر-4

هـ.5041/م9851

هـ.1341أولربيع99،29العدد،الثالثةالسنة(البنان.البلاد-5

.م1992أيلول6

القعدةذو،والأربعونالثالثالعدد)سوريا(.الاسلاميةالثقافة-6

.م1992حزيرانهـ،1412

.م1983)أمريكا(.-الحقيقة7

والعدد،م1991ديسمبر05451،20العددالندن(.-الحياة8

.م1992مارس10617،3

.م1951إبريل)مصر(.الاسلامرمالة-9

04787،6العدد،ر!ثعالرابعةالسنة(الندن.الأوسطالشرق-51

.م1992يناير
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91-

12-

او،م9891

13-

1988يوليو

41-

كانون8،9

هـ.2141

96-

،م8/9851

17-

18-

،91دلعلىوا

99-

20-

.م9881

-2؟

.م9861

.م9921يناير134،11العدد،الثامنةالسنةالندن(.العالم

إبريل،الأولالعدد،العشرونالمجلد()الكويت.الفكرعالم

.م0991،الرابعالعدد،العشرونلمجلد

،653لعددوا،م4981يرينا،203لعددا(لكويتا).لعربيا

.م

والعدد،م1980الأولالعدد(البنان.المعاصرالعربيالفكر

.م0981الأول

أولرببع42،م1991اكنوبر،086العدد(الندن.المجلة

،78العدد،الثامنةالسنة(البنان.العربيالمستقبل

.م162،8/1992والعدد

.م9791اكتوبر،العشرونالعدد()الكويت.المعاصرالمسلم

،م1988صيف،01العدد،الثالثةالسنة(البنان.الحوارمنبر

.م1993شتاء،27والعدد،م1990خريف

-م1990،الثامنالعدد،الثانيالمجلد(البنان.الموسم

نوفمبر،55العدد،الخامسةالسنة)المغرب(.الوحدة

نوفمبر،15العدد،الخامسةالسنة()المغرب.الهدى
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!ل!ملا

السعوديةالعربيةالمملكةمنإسلاميمفكرالميلاد-أحمدالثهعبدزكي

.م9651مواليد

الكلمةمنتدىعنتصدر-فصليةفكرية-الكلمةمجلةتحريررئيس

.بيروتمنوالابحاثللدراسات

فيوالثقافيةالفكريةوالمؤتمراتالندواتمنالعديدفيشارك

..بحثأوراقبعفمهافيوقدم،وغربيةوإسلاميةعربيةعواصم

والمجلاتالصحفبعضفيمنشورةودراساتكضاباتله

...العربيةالفكريةوالدوريات

المطبوعة:مؤلفاتهمن

.الحضاريالمنهجومعالمالاسلاميةالحركة-1

الإسلامية.الحركةفيوالثقافةالفكرتحولات-2

.الحضارةومشكلاتنبيبن-مالك3

.الفكريالعملوآفاقالاسلاميةالحركة-4

المعاصر.الإسلاميالخطابفيوالحواروالتعدديةالوحدة-5

479
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والتجديد.التأصيلبينالإسلاميالفكر-6

الطبع:تحت

الاسلامية.الوحدةخطابفيقراءة:الشييالاصلاحيالفكر-1

...معاصرةقضاياالإسلاميالفكر-2
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"الكتا!له!تهـ

0000000000000000000000000000000000000005المقدمة

0000000000000009الاسلاميالفكرفيالتجديدمنهج:الأولالفصل

00011ء.........................الأولالفصلمحتويات

0000000000000000000000000031شاملةتجديدةنهضةالاسلام

000000000000000000000000000000000012والتجديدالفكر

00000000000000000000000000013الاسلاميالفكرفيالتجديد

00000000000000000000000000000073الاسلاملاالفكرتجدد

00000000000000000000000000054والمفهومالمعنىالتجديد

00000000000000000000000000000000055والتجديدالإحياء

0000000000000000000000000000000095لتجديدواالتجدد

000000000000000000000000000000036والنجدبدالمعاصرة

0000000000000000000000000000000،96والتجديدالاجتهاد

0000000000000097المدنيوالاصلاحالدينيالاصلاحبينالتجديد

0000000000000000000000000078والفروعالأصؤلبينايجديد
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الاسلامي.الفكرفيالتجديداتجاهات

........الاسلامعلمنةاتجاه:أولآ

......والسعطيلالتأويلاتجاه:ثانبآ

.................وتقويمنقد

.........الاسلاميالاتجاه:ثالثآ

..الاسلاميالفكرفيالتجديدمناهج

.........الدينعلومإحياءمنهج

....الاسلاميةالشريعةمقاصدمنهج

...الاسلامفيالدينيالتفكيرتجديد

...اقبالعندالتجديدفلسفةمرتكزات

..........إقباللفكرمنهجينقد

..........الاسلاميالفكرتجديد

............الفقهأصولتجديد

..الشيعيالاسلاميالفكرفيالتجديد

..الاسلاميالفكرفيالتجديدضوابط

...الاسلاميالفكرتجديدتنافينظر

......الاسلاميالفكرتجديدأبعاد

الاسلامي.الفكرفيمنهجيةمشكلات

.................الخلاصة

الفكرفيوالوحيالعقل:الثانيالفصل

.........الثانيالفصلمحتويات

...الاسلاميالفكرفيوالوحيالعقل

والتجديد.التأصيلبينوالوحيالعقل

82

ميسلالاا

9500

9500

102

1100

118

1190

0124

0129

0135

0145

0152

0155

0164

0175

0201

0211

0216

0221

0225

0229

0231

0233

239
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...والمتغيراتالثوابتبينوالوحيالعقل

وإلعلومالاجتماعيةالعلومبينوالوحيالعقل

الثمهادةوعالمالغيبعالمبينوالوحيالعقل

.......المعرفةمصادربينوالوحيالعقل

........تعارضلاتكاملوالوحيالعقل

.........الفقهأصولفيوالوحيالعقل

....الأنصاريالشيخرأيفيوالنقلالعقل

............الاس!رآباديالمحدثرأي

......الحسيةوالفلسفةالاخباريةالمدرسة

.............الجزائريالمحدثراي

.............البحرانيالمحدثراي

..................والعقلالأخبار

.......العقلدورتضخيم:الثانيالاتجاه

.............المعتزلةومذهبالعقائد

........الرأياهلومدرسةالفقهأصول

............العقليةوالمدرسةالفلسفة

....................الثاطبيرأي

.............الشرعيوالتقنينالعفل

..........الكلامعلمفيوالوحيالعقل

...............العقلفيالوحيدور

....................العفلإبفاظ

....................العقلتزكية

.....................العقلتنمية

483

245

253

261

269

275

281

293

296

298

103

303

!لا.8

315

316

023

523

328

133

337

345

347

349

351
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.......................العقلحماية

.......................لعقلاتحرير

.......................العقلتقنين

..................الوحيفيالعقلدور

......................الوحيتصديق

........................الشرائعفقه

...............التطبيقيةوالمناهجالعقل

.....................والتشريعالعقل

أشلمةفياصلاميةعلميةمنهجيةنحو:الثالثالفصل

................الثالثالفصلمحتويات

........الاجتماعيةوالعلومالاسلاميةالثقافة

.......الاجتماعيةالعلومأسلمةمحاولاتنقد

.............الغربيةالاجتماعيةالعلومنقد

...عالميةوليستأوروبيةهيالاجتماعيةالعلوم

......لنامعاديةنظرياتفيهاالاجتماعيةالعلوم

...الاجتماعيةالعلومعلىالطبيعيةالعلومتسليط

..........الغربفيالاجتماعيةالعلومأزمة

.......الاجتماعيةللعلوماللاأخلاقيالتوظيف

الاجتماعية.العلومفيالعربيالمعرفيالاطارنقد

........العركاكطبالمجتمعالصلةمقطوعةعلوم

...الاجتماعيةالعلومفيالغربيةالنظرياتاجترار

...........العقيدةوضياعالهويةإشكاليات

............التجريديةالنظريةالنزعةهيمنة

484

لاجتماعيةالعلوم

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

38

38

38

39

39

39

39
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000000000000000000000000000114الابداعتفتقدجامدةعلوم

00000000000000000413!نريدماذا..الواضحةالمنهجيةغيابمع

000000000000000000414الاجتماعيةالعلومأسلمةعلىالاعتراض

0000000000000000000000000417الاسلاميةالمعرفيةالمنهجية

000000000000000000000914الاجتماعيةوالعلوموالاجتهادالفقه

000000000000000000000000000924الاجتماعيةوالعلومالقرآن

00000000000000000000437الاجتماعيةوالعدومالاسلاميالترأث

00000000000000000000443الحديثةالاجضماعيةالعلوممنالتمكن

0000000000000000000449الاجتماعيالعمرانونظريةخلدونابن

0000000000000000000457المنهجيةتقنياتفيوتويماتأفكار

0000000000000000000000000000461والمراجعالمصادرثبت

.ة،......................-...........الكتابمحتوئ
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